Att synas i sociala medier
Grundläggande kurs i Facebook och Instagram

Inbjudan till workshop
Torsdag 22 november • Grebbestadfjorden i Grebbestad
Tisdag 27 november • Scandic Laholmen i Strömstad
Måndag 10 december • First Hotel i Bengtsfors
Det har blivit allt viktigare för företag att synas i sociala medier och därför bjuder vi
nu in till en grundläggande kurs i Facebook och Instagram.
Projektet Maritim utveckling i Bohuslän anordnar tillsammans med projektet Gränsen
som attraktion, som drivs av Svinesundskommittén och Visit Østfold, en workshop
om sociala medier med grafisk / digital designer Eva Pettersen på BYRO.
Eva Pettersen driver reklamebyrået BYRO med base i Fredrikstad. Hun har lang
erfaring med sosiale medier, spesielt Facebook og Instagram. 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 er veldig glade for at hun vil hjelpe oss med å få
mer kunnskap innen dette området som er utrolig viktig for dagens bedriftsledere.
Du kan anmälda dig till både för- och eftermiddagen. Delen om Facebook har tidigare
genomförts i projektet ”Gränsen som attraktion” i november 2017, februari 2018
och mars 2018. Nivån är grundläggande men är givande även för de som använder
dessa medier idag.
Program för dagen och anmälan, se nästa sida.

Program för dagen
09.30–10.00

Välkomna! Fika och mingel – lära känna varandra.

10.00 		
Välkomna och inledning
		
Louise Robertsson, Svinesundskommittén och
		
Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän
10.15–11.45
Grundläggande kurs i Facebook
		
Eva visar och lotsar oss runt i Facebooks olika delar.
11.45–12.45

Lunch

12.45-14.15

Grundläggande kurs i Instagram
Eva visar och lotsar oss runt i Instagram.

14.15–14.45

Fikapaus

14.45–15.45
Vad finns det mer att arbeta med?
		
Ex. Google analytics
För att kunna delta i workshopen behöver du ta med din egen dator och ha aktiva
konton på Facebook och Instagram.

ANMÄLAN – KLICKA HÄR!
Senast 15 november
För mer info kontakta:
Louise Robertsson • + 46 70 614 74 54 • louise@svinesundskommitten.com
Ingela Skärström • + 46 70 581 57 23 • ingela@engagera.se
Dagen är kostnadsfri men vid uteblivet besök debiteras 500 kronor per person.

Varmt välkommna!

TILLVÄXT BOHUSLÄN

