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Kurs for din bedrift: bli god på nett! 
 
Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett.  Kurset er 
praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes egne bedrifter og andre.  

Få tips og hjelp til din bedrifts satsning på nett!  

I tillegg til 2 intensive kursdager får hver enkelt bedrift tilbud om oppfølging i form av en websjekk 
(15-20 sider “helsesjekk” av bedriftens nettside) og 1 times rådgivning!  

 
Det er bare plass til 20 bedrifter pr kurs. Deltakelse er basert på først til mølla 
prinsippet, så meld deg på i dag for å sikre plass! 

Kursbeskrivelse 

Kursdag 1: Bli god på hjemmebane: bedriftens nettsider 

 Bli synlig på nett: søkemotoroptimalisering 

 Slik skriver du godt for web 

 Google Places: hvordan komme på kartet? 

 Statistikk: hvordan bruker vi webstatistikken? 

 Brukervennlig design: lynkurs i brukertesting 

 Bilder og film på Internett 
 
Kursdag 2: Bli god på bortebane: bedriftens engasjement i sosiale medier 

 Den store samtalen: vi har fått en ny måte å drive business på!  

 Sosiale medier- strategi og overvåkning på nett 

 Hvordan håndtere dårlig omtale? 

 Sosiale medier – er vi der kundene er? 

 Facebook for nybegynnere og viderekomne 

Gjennomføring av kurset 

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser i grupper med egen 
bedrift. Deltakerne arbeider på egen PC. Det trengs minst 1 PC pr. 2 deltakere, ideelt sett 1 PC pr. 
deltaker. 

Gjennomføring av websjekk og rådgivningstime 

Før kurset vil du få tilsendt et lite spørreskjema om din bedrift på epost. Dette skjemaet danner 
grunnlag for en ”helsesjekk” av din bedrifts hjemmeside, samt oppfølging i form av en 
rådgivningssamtale pr. telefon/Skype i etterkant av kurset. Her får man gjennomgått og forklart 
resultatene i websjekken med nyttige tips & triks for det videre arbeidet, tilpasset den enkelte 
bedrift. Det er viktig at du svarer på det elektroniske spørreskjemaet innen fristen.   
 
NB: Bedrifter som ikke besvarer spørreskjemaet, eller som melder seg på etter påmeldingsfristen 
(se nedenfor) kan ikke påregne og få rådgivning og websjekk av sine nettsider. 
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Hvem passer kurset for?  
Kurset passer godt for ledere, mellomledere, markedsansvarlige og webansvarlige i små og 
mellomstore reiselivsbedrifter. Det er en fordel å delta med mer enn én deltaker, gjerne både daglig 
leder/markedsansvarlig og den som er webansvarlig. Kurset krever ingen forkunnskaper, men man vil 
få best utbytte om man har jobbet litt med nettsider allerede, enten det er på et praktisk eller 
strategisk nivå. Kurset har kapasitet til maks 20 deltakerbedrifter (men gjerne flere fra hver bedrift).  
 

Pris og påmelding 
Pris for medlemmer av Visit Nordmøre & Romsdak  Kr 1000,- pr. person inkludert ”helsesjekk” og 
rapport om bedriftens hjemmeside.  
 
Sted: Angvik Gamle Handelssted 

Dato: 13 - 14 januar 
Tid:   Dag 1, kl. 12.00-18.00 (lunsj kl 11.00),   
               Dag 2, kl. 08.00-12.00 (deretter lunsj) 
 
Pris:   1000,-  (inkl 2 stk lunsj++++)).  
Prisen inkluderer ”helsesjekk” og rapport om bedriftens 
hjemmeside-sosiale medier og 1 rådgivningstime 
 

Bindende påmelding senest 18 desember til 
torunn@visitnorthwest.no ellet tel 909 69 773 

 
Kursholdere fra eSenteret 
 
Hallstein Søvik har en mastegrad i Informasjonssystemer fra Universitetet i Agder og har jobbet i 
skjæringspunktet mellom IT og reiseliv siden 1990. De siste årene har han ledet eSenteret. Før har 
han drevet eget enkeltmannsforetak og jobbet i Midt-Telemark Næringsutvikling, Mimir, Tellus, 
Telemarksforskning, Ernst & Young og Høgskolen i Telemark. Kompetanseområder er strategisk bruk 
av IKT i bedriften, prosjektledelse, sosiale medier/web 2.0, webløsninger og IKT i bedrift ellers. 
Hallstein foreleser også i fagene «Webkommunikasjon» og «Multimedia og web» ved Høyskolen i 
Telemark.  
 
Linda Løvfall har jobbet innen reiseliv siden 1990, og fullførte i 2004 Informasjonsvitenskap Hovedfag 
ved Universitetet i Bergen. De siste årene har hun jobbet som analytiker / rådgiver i Kaizen AS ved 
siden av en 20 % stilling på Baroniet Rosendal som rådgiver i IKT og markedsføring. Fokus her har 
vært forretningsutvikling og rasjonalisering av driften ved museet ved hjelp av webteknologi, 
herunder oppbygging av nye hjemmesider fra grunnen av med muligheter for online booking av 
billetter og opplevelsespakker. 
 
Noen tilbakemeldinger på kurset: 

 ”Dette kurset er det mest "nevenyttige" kurset jeg har deltatt på for min bedrift!” 

 ”Kjempeviktig kurs! Selv om man kan mye om nett og nettsider, så er dette en type kunnskap 
som ikke er særlig allmenn kjent. Veldig viktig at bedriftene blir bra på nett!” 

 ”Hallstein og Linda er et superteam. Takk til Innovasjon Norge for kurset, det var et løft for 
meg og for bedriften framover. Skulle ønske mere kurs med påbygging og repetisjon for oss 
over 50!” 
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