Kursus nr. 20233

Instagramkursus
Målgruppe
Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, administrative medarbejdere og andre, som
allerede administrerer en Instagramprofil for aftenskolen eller som påtænker at gøre
det
Mål & indhold
Går du rundt med følelsen af, at du endnu ikke helt har knækket koden til Instagram? Eller måske overvejer du at komme i gang, men er i tvivl om, hvordan du
bruger mediet kommercielt. Så er dette Instagram-kursus lige noget for dig.
Instagram er i 2020 et af de hastigst voksende sociale medier, og når kursusdagen
er omme, ved du alt hvad du skal vide, for at komme flyvende fra start med Instagram (eller bare lette igen, hvis du endnu ikke har foldet vingerne helt ud).
•
•
•
•

Få strammet din profil op med relevante oplysninger og det rigtige Call to
Action.
Læg en strategi for dit indhold, og hvordan du kombinerer opslag og Stories
optimalt.
Få en introduktion til annoncering på Instagram og lær, hvordan du rammer din
målgruppe.
Tips, tricks og apps, du ikke kan undvære.

Du skal bare møde op med en fuldt opladt smartphone eller tablet, som kan tilgå
Instagram.
På kurset vil Social Media-ekspert Anne Billing give indblik i, hvordan du kan bruge
Instagram som et powerfuldt redskab i din markedsføring. Du får redskab til at profilere din virksomhed optimalt, samt til at nå ud og til endnu flere potentielle kunder.
Underviser
Anne Billing
Anne Billing har en baggrund indenfor e-commerce og mere end 15 års erfaring
med online markedsføring. Hun har tidligere drevet egen webshop og har desuden
arbejdet for interesseorganisationen FDIH som onlineansvarlig i 7 år. Siden 2015
har Anne som selvstændig konsulent rådgivet, undervist og hjulpet adskillige små
og mellemstore virksomheder med at blive synlige og få kunder fra især Facebook,
Instagram og Google. Ud over rådgivning varetager hun også annoncering på Facebook og Instagram for mere end 40 forskellige virksomheder.
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Tid
Fredag den 18. september 2020, kl. 10.00-16.00
Sted
Odense Mødecenter
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense
Pris
450,- kr for deltagere tilknyttet en DOF medlemsskole
1800,- for andre
Tilmeldingsfrist
Torsdag den 27. august 2020
Tilmelding og betaling
Benyt www.danskoplysning.dk eller ring på
tlf. 70 20 60 20.
Der udsendes girokort efter tilmelding. Derudover
kan der betales direkte på DOF’s konto: regnr.: 7118,
kontonr. 0001628463
Kursusgebyret kan kun refunderes senest 14 dage før
kursets start.
Ved udeblivelse på selve kursusdagen uden forudgående besked opkræves i tillæg til kursusgebyret et
udeblivelsesgebyr på 400 kr.

