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Målgruppsanalys och 
grundkurs i SEO 
och SEM

Skräddarsytt utbildningspaket
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Kurspaketet för er som effektivt vill kartlägga och förstå målgruppens 
resa till nya beteenden, attityder eller kunskaper – och påverka med SEO 
och SEM. Efter utbildningen skapar ni effektiv kommunikation på 
mottagarens villkor genom att synas i sökmotorer vid precis rätt tillfälle.

Målgruppsanalys och 
grundkurs i SEO 
och SEM

Upplägg 

Kursdagarna bokas in på de datum och med det mellanrum som passar er. 

Dag 1 kl. 9.00-16.30: Målgruppsanalys och kundresekartläggning 
Dag 2 kl. 9.00-16.30: Grundkurs i SEO och SEM

Under två dagar lär ni er att 
analysera målgruppens 
attityder, känslor och 
beteenden samtidigt som ni 
utvecklar kunskaper kring 
hur ni bäst fångar upp 
målgruppen hos 
sökmotorerna och ökar 
synligheten för er 
organisation. 

Skräddarsytt utbildningspaket

Varför skräddarsytt? 

• Lyft hela teamets kompetens – 
skapa bäst förutsättningar för 
implementation i verksamheten 

• Anpassa innehållet efter era 
behov och jobba med verkliga 
utmaningar i övningarna 

• Få ett bättre pris än för öppna 
kurser när ni är flera deltagare
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Om kurserna 

Under dagen får ni lära er grunderna för sökmotoroptimering och 
sökmotormarknadsföring. Kursen ger dig metoderna för hur ni bäst 
optimerar er synlighet i både de organiska och betalda sökresultaten. 

Innehåll 
• Hur sökbeteendet ser ut idag. 
• Grunderna av SEO. 
• Grunderna av SEM. 
• Hur man kan kombinera SEO och SEM i en synergisk sökstrategi.

Kursledare 

Linda Niss, SEO specialist, Dentsu Performance. 
Linda hjälper kunder från olika branscher att 
förbättra sin synlighet på Google. Hon har arbetat 
med marknadsföring i över 10 år och är utbildad 
specialist inom digital marknadsföring.

Modul 2: Grundkurs i SEO och SEM

Johanna Hagberg, SEM-specialist, byrån iProspect 
kunder från olika branscher att förbättra sin 
synlighet på Google. Innan iProspect jobbade 
Johanna inhouse med digital marknadsföring och 
kommunikation. 
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Praktisk information 
Kurserna kan hållas på plats eller på distans. Vi har samarbetspartners för 
lokaler och hjälper gärna till med att boka vid behov.  

Kontakt för frågor och bokning 

Om Sveriges Kommunikatörer 

Sveriges Kommunikatörer är en ideell medlemsorganisation. Vårt uppdrag 
är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle 
tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation.  

Vår långa erfarenhet av att anordna kurser garanterar ett kompetenslyft 
för er som investerar i utbildning hos oss. Vi anpassar utbudet löpande 
efter omvärldsanalys och vår egen kompetenskartläggning – allt för att 
erbjuda kommunikatörer ett aktuellt kursutbud som hjälper dem att 
fortsätta vara attraktiva på en snabbföränderlig arbetsmarknad.

Nilla Peterson, Utvecklingschef 
E-post: nilla.peterson@svkom.se 
Telefon: 070-555 75 50

mailto:nilla.peterson@svkom.se

