Kursus nr. 20244

Annoncering i Facebook
- for øvede

Målgruppe: Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere,
der er øvede annoncører på aftenskolens Facebook-side
Mål og indhold:
Annoncering på Facebooks platforme kan virke ekstremt komplekst, og som annoncør har du brug for at vide, hvad der virker, og hvor du spilder din tid og dine penge.
På dette kursus vil du få mulighed for at få genopfrisket hvordan du…:
• opsætter de korrekte målgrupper og rammer dem, som du vil
• opbygger annoncer, som får brugerne til at klikke videre
• præcist ved, hvad du kan bruge din annoncering på Facebook til (og hvad du ikke
kan bruge den til), så du rammer rigtigt og hurtigere ser resultater
Du vil også blive introduceret til Facebooks Pixel, og hvordan den kan bruges til
retargeting af dem, der allerede har besøgt din hjemmeside og få indblik i, hvilket
samspil der er mellem Facebook og Instagram.
Du skal bare møde op med en bærbar computer (OBS: en tablet er desværre ikke
nok) samt sikre, at du har administratorrettigheder på virksomhedens annoncekonto
og Facebookside.
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
Mandag den 5. oktober 2020, kl. 10.00-16.00
Sted
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48
5000 Odense
Pris
450,- kr for deltagere tilknyttet en DOF medlemsskole
1800,- for andre
Tilmeldingsfrist
Mandag den 21. september 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.

