
Att synas i sociala medier

Det har blivit allt viktigare för företag att synas i sociala medier och därför bjuder 

projektet Gränsen som attraktion, som drivs av Svinesundskommittén och Visit Øst-

fold, in till workshops om sociala medier. 

Eva Pettersen driver reklamebyrået BYRO med base i Fredrikstad och håller i dessa  

workshops. Hun har lang erfaring med sosiale medier, spesielt Facebook og Insta- 

gram. Hun bruker disse verktøyene både i sin egen bedrift og for sine kunder og hun 

anses for å være en ekspert innen disse systemene. 

Vi bjuder in till två olika kurser i sociala medier. Den ena är en  grundläggande kurs i  

Facebook och Instagram. Kursen riktar sig till dig som använder dessa kanaler i din 

yrkesroll i dag och vill utveckla dina kunskaper. För att kunna delta på kursen bör du 

ha en företagssida på både Facebook och Instagram.

Vi bjuder också in till en kurs i Business Manager (Facebook) för dig som arbetar aktivt 

med marknadsföring på sociala medier. Ett grundläggande krav för kursen, är att du 

redan i dagsläget använder dig av Business Manager och har kört minst en annons.

Dessa kurser har tidigare genomförts inom projektet Gränsen som attraktion.

Denna kurs riktar sig mot besöksnäringsföretag som är medlemmar i Tanum Turist, 

Dalsland Turist, Halden Turist, isarpsborg, Visit Fredrikstad og Hvaler, Visit Indre 

Østfold eller är aktiva inom Strömstad kommun.

Program för dagen och anmälan, se nästa sida.

Inbjudan 
till kurs i sociala medier 

för företag inom besöksnäring

Grundläggande kurs i Facebook och Instagram
Onsdag 13 mars  • Festiviteten i Sarpsborg
Onsdag 20 mars  • Scandic Brennemoen i Mysen
Torsdag 28 mars  • Kroppefjälls Bed & breakfast i Mellerud 
Torsdag 4 april      • Clarion Collection Park Hotel i Halden

Kurs i Business Manager (Facebook)
Tisdag  2 april  •  Scandic Laholmen i Strömstad



09.00–09.30 Välkomna! Fika och mingel

09.30   Välkomna och inledning

  Liv Lindskog, Visit Østfold

09.45–11.45  Grundläggande kurs i Facebook

  Eva visar och lotsar oss runt i Facebooks olika delar.

11.45–12.45 Lunch

12.45-15.00 Grundläggande kurs i Instagram

  Eva visar och lotsar oss runt i Instagram.

15.00	 		 Avslutning	och	fika

Grundläggande kurs i Facebook och Instagram

09.00–09.30 Välkomna! Fika och mingel – lära känna varandra.

09.30   Kurs i Business Manager

   Eva ger oss tips och råd om hur man arbetar effektivt i 

Facebook Business Manager

11.30  Avslutning

Kurs i Business Manager (Facebook)

OBS! Glöm inte att ta med dator och smarttelefon.  

För mer info kontakta: 

Louise Robertsson  •  + 46 70 614 74 54  •  louise@svinesundskommitten.com

Liv Lindskog  •  +47 69 19 09 80  •  liv@visithalden.com

Dagen är kostnadsfri men vid uteblivet besök debiteras 500 kronor per person.

Varmt välkommen!

Klicka på vald länk för anmälan.
Antalet platser är begränsade och det är först till kvarn som gäller.

Anmälan Sarpsborg
Senast 8 mars

Anmälan Mysen
Senast 8 mars

Anmälan Mellerud
Senast 22 mars

Anmälan Halden
Senast 22 mars

Anmälan Strömstad
Senast 22 mars

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=289968a6371a96855f041931997022ce8b0263e&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=290524a9a2cc4374bbe5c29df344bb582885952&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=289972ae295085d05e469bab29749874c1d1e1f&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=289973a7800e567aa551e763d6051ca92c0ed38&Origin=Direct
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=289971a3555cef8c969281c12e689755f500e28&Origin=Direct

