Facebook undervisning
step by step!
Startupkonsulenten.dk
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Business Model canvas

Strategisk værktøj!

🤝

Partnere

Business Model Canvas er en
forretningsmodel, som
skaber det nødvendige
overblik over jeres
virksomhed, og gør det
lettere at tydeliggøre
den værdi i
tilfører kunden.
Den værdi
bruges til at finde
frem til jeres
kommunikationsform
på Facebook.
☑

Aktiviteter

- Hvordan forgår jeres
dagligdag og rutiner?

- Hvilke virksomheder/
personer afhænger I af,
for at jeres forretning
kan drifte problemfrit?

Målsætning

🎁

Værdifaktorer

- Er de tilpasset og struktureret med henblik på
at spare tid og penge?

📈

♥

Kunderelation

👦👧

Kunder

- Hvordan skaber man en
relation til kunden, som kan
skabe merværdi i forretningen?

- Hvem er jeres primære
og sekundære målgruppe?
- Hvad beskriver dem?

🚐

Vejen til Kunderne

- Har I et overordnet mål i løbet af regnskabsåret?
- Opstil målsætninger: Evt. på omsætning, digital vækst på SoMe platorme,
samarbejdspartnere, distributører, kundesamarbejder, ambassadøreretc.
- Opsæt del/kvartalsmål for at overskueliggøre
processen og give overblik.

📤

- Hvilke digitale platforme
vil i markedsføre jer på?

🤝

☑

Partnere

Aktiviteter

- Hvilke virksomheder/
personer afhænger I af,
for at jeres forretning
kan drifte problemfrit?

- Hvordan forgår jeres
dagligdag og rutiner?

📈

🎁

Værdifaktorer

💰

Indtægter

- Har I styr på alle udgifter i listeform?

- Hvor og hvor mange indtægtskilder har I?
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- Har I et overordnet mål efter endt regnskabsår?
- Opstil målsætninger: Evt. på omsætning, digital vækst på SoMe platorme,
samarbejdspartnere, distributører, kundesamarbejder, ambassadørere tc.

- Hvilke digitale platforme
vil i markedsføre jer på?

- Opsæt delmål eller kvartalsmål for at overskueliggøre processen og give
overblik.

Gratis inhold
📤

Omkostninger

- Har I styr på alle udgifter i listeform?

FAcebook

Betalt
indhold
Indtægter
💰
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Facebook quiz

🤓

- Vi giver en lille præmie såfremt 16 ud
af 20 spørgsmål er korrekte.

💵

- Undgå spildte annoncerkroner og drop ”Boost post”
- Introduktion til alternativet (Kampagneløsninger med et bestemt formål)
- Hvordan foregår den tekniske opsætning af kampagner?
- Hvordan fungerer kampagnerne i praksis?
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💵

- Hvor og hvor mange indtægtskilder har I?

- Vi har en lille quiz med 20 Facebook
spørgsmål i relation til undervisningsmaterialet.

- 8 udvalgte Råd.
- Den perfekte Facebook konkurrence.
- Brugervenlige analyseværktøjer.
- Nye integrationer.

Betalt indhold

- Hvad beskriver dem?

- Hvilke fysiske markedsføringsværktøjer vil i gøre brug
af?

Test jer selv

🛠

- Hvem er jeres primære
og sekundære målgruppe?

🚐

Vejen til Kunderne

Kort introduktion af Facebook.

Gratis indhold

👦👧

Kunder

Målsætning

- Hvilke fysiske markedsføringsværktøjer vil i gøre brug
af?

Omkostninger

♥

Kunderelation

- Hvordan skaber I vær- - Hvordan skaber man en
di for kunden?
relation til kunden, som kan
skabe merværdi i forret- Er de tilpasset og struk- - Hvad får kunden ud
ningen?
tureret med henblik på af at købe jeres proat spare tid og penge? dukt/ydelse?

INFO
- En dagssession tager typisk mellem 4-5 timer.
- Pris: 4.194 ex. moms
- Obs. Maks 3 mand til undervisning per kursus.
- Undervisningsmateriale tilsendes efter forløb,
med tre gratis screencast videoer med forskelligt
Facebook læring.

💳

👏
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🏆
🏠

Adresse:

Mejlgade 48B, 1 TV
8000 Aarhus C
Alternativt hos jer:
(Kørsel kommer oveni)

