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PersonalExpressen i samarbete med 
Avantime Group 
 
 

Utbildning inom sociala medier  

Utbildning inom Sociala medier och Google Analytics 
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Innehåll 

Sociala medier grundkurs Facebook & Instagram 
 
I samarbete med den branschledande digitala partnern AVANTIME välkomnar vi på 
PersonalExpressen dig till en grundkurs i sociala medier. 
 
Vi kommer att gå igenom de populära plattformarna Facebook och Instagram. Flera 
företag har idag konton på sociala plattformar, men hur många är det egentligen 
som arbetar med sin sociala medie-strategi och kopplar ihop den med sitt företags 
varumärke? Efter att ha gått vår utbildning kommer du aktivt kunna arbeta med att 
marknadsföra ditt företags samt dina egna sociala medier på ett effektivt sätt och på 
så vis även öka synligheten samt följarskalan. 
 
Vi kommer även att gå igenom de grundläggande inställningarna för att arbeta i 
Facebook och Instagram så effektivt som möjligt. Vi kommer att jobba med olika 
övningar som praktiskt förbereder er för att själva ta kontrollen och öka synligheten 
på era sociala medier. 
 
Utbildningen är komprimerad till en fullspäckad heldag och mal̊et är att ge kunskap 
om hur du i praktiken:  
    - skapar en sociala medier-strategi  
    - annonserar pa ̊Facebook och Instagram 
    - arbetar med algoritmer 
    - arbetar med bilder 
    - kopplar ihop era sociala medier med ert varumärke  
    - skriver en caption 
 
Allmänt  
Du behöver ta med din egen dator till kursdagen. Vidare är det bäst om du själv har 
tillgång till ett företagskonto på Instagram, Facebook samt Facebook Business 
Manager (https://business.facebook.com). Detta eftersom att övningarna blir mest 
relevanta samt ger bäst resultat med er statistik/data. 
 
Datum 
Kurstillfälle 1  24 september  09.00 – 16.00 
Kurstillfälle 2  13 oktober   09.00 – 16.00 
Kurstillfälle 3  19 november  09.00 – 16.00 
Kurstillfälle 4  1 december  09.00 – 16.00 
 
Plats 
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm 
Pris 
4 495 3 995 SEK ex moms (Ange rabattkod: PersonalExpressen2020) 
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Utbildningsansvarig 
Navid Moein 
Affärsområdeschef IT 
PersonalExpressen AB 
Direkt: 0707- 12 66 38 
Växel: 08- 128 555 00 
navid.moein@personalexpressen.se 
 

 
 
 
Utbildare  
Erik Nettelbrandt   Nathalie Sarenfält 
Senior Partner    Digital Marketing Expert 
Avantime Group AB   Avantime Group AB 
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