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Kontaktperson: Annelie Persson  
annelie.persson@regionvasterbotten.se, 070 273 57 95

Novemberworkshops 
med Digitala Steget

TISDAG – 2 nov 10.00-12.00 

Nå fram till dina kunder  
via Facebook och Instagram
Skapa events som sprids och når fram, skapa kampanjer 
och betald marknadsföring och förstå regler för tävlingar.  
Genomgång 10–11. Umeå P5 Väven och digitalt. 
Workshop på plats 11–12. Kaffe från 09.30 och 
lunch kl 12 för anmälda.  
Kom förberedd! För att workshopen ska bli givande 
måste du ha förberett en produkt/event med text och 
bild som du vill arbeta med och marknadsföra.  
Du behöver också kunna logga in på ditt  
Facebook-/Instagramkonto. Anmälan senast 29 okt

TISDAG – 16 nov 10.00-12.00 

Copy
Skriv säljande texter. 
Introduktion sänds digitalt från Umeå. Workshop i 
mindre grupper, Umeå P5 Väven och Hotell Lappland, 
Lycksele. Kaffe från 09.30 och lunch kl 12 för anmälda.   
Kom förberedd! För att workshopen ska bli givande 
bör du ha förberett en produkt/event med bild som 
du vill arbeta med texten kring.
Anmälan senast 12 nov

TISDAG – 23 nov 10.00- 12.00. 

Google My Business och Google Maps 
Maximera nyttan med ditt Googlekonto, hur du blir mer 
synlig för kunden, geotaggning och bildredigering.  
Genomgång sänds digitalt från Lycksele, Hotell Lappland 
och digitalt. Workshop på plats i Lycksele och i Umeå P5 
Väven. Kaffe från 09.30 och lunch kl 12 för anmälda. 
Kom förberedd! För att workshopen ska bli givande bör 
du kunna logga in på ditt Googlekonto. 
Anmälan senast 19 nov 

TISDAG – 30 nov 10.00-12.00 

Kundresan 
Från inspiration till recension. 
Workshop om hur du underlättar för dina kunder att välja 
dig genom hela kundresan. Umeå P5 Väven och digitalt. 
Kaffe från 09.30 och lunch kl 12 för anmälda. 
Anmälan senast 26 nov

Fem tisdagar i november erbjuder Digitala Stegets coacher workshops  
i viktiga ämnen där vi håller en grundläggande basnivå inom varje område.

TISDAG – 9 nov 10.00-11.00 
SEO – Kom igång med din  
sökmotoroptimering.   
Vad kan jag göra själv? Hur ska man tänka för att synas 
bättre? Digitalt genomgång – Möjlighet boka individuell 
coachning efteråt. 
Kom förberedd till coachningstillfället! Ta med ett  
blogginlägg eller text från din hemsida att jobba med 
för att sökmotoroptimera.  
Anmälan senast 5 november

https://forms.gle/kUmVSe3y2TDJQTy99
https://forms.gle/9WTAd8AppHG1YEBD9
https://forms.gle/PzRo3rN81ENAannA9
https://forms.gle/PzRo3rN81ENAannA9
https://forms.gle/Yu289u5LqSmxhak69
https://forms.gle/TpE2RWHJmLZSsVc1A

