
 

MATARENAS KOMPETANSENETTVERK 
OG SMAK AV KYSTEN INVITERER TIL:

BLI GOD PÅ NETT 1 og 2 
  Gratis digitalt kurs 
  24. - 25. november og 11. januar 
  
 
Bli god på nett 1: 
Tirsdag 24. november: Kl. 10:00-15:00, med lunsj i en time underveis. 
Onsdag 25. november: Kl. 09:00 - 11:30 

Bli god på nett 2: 
11. januar kl. 10.00 - 15.00, med lunsj i en time underveis 

Bli god på nett kurs 1 tar for seg følgende tema: 

Søkemotoroptimalisering:
• Hva skjer egentlig i et Google-søk?
• Enkle og gratis verktøy
• Slik får du en Google-vennlig nettside
• En introduksjon til søkeordsanalyse og annonsering i Google

Hvordan skrive på nett, billedbruk og film:
• Den digitale tekstsjangeren
• Hvordan tar du litt bedre bilder?
• En introduksjon til video i sosiale medier
• Deltakerne lager egne videosnutter ved hjelp av en mobiltelefon

Hvordan utnytte sosiale medier i markedsføringen?
• Digitale trender i reiselivet
• Kanaler
• Tips og triks
• Innholdsmarkedsføring
• Annonsering i sosiale medier 

Arbeidsform: Deltakerne vil jobbe underveis med praktiske oppgaver 
knyttet til egen bedrift.

Se neste side for Bli god på nett 2 tema

PÅMELDING INNEN
6. NOVEMBER HER:

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/
FORMS/D/E/1FAIPQLSDIIB-

5ZI_I_R-LF6UKFLQKYJQPRVA-
J1OA0PU17600OAQIJVCG/VIEW-

FORM?USP=SF_LINK

NB! DET ER MULIG Å MELDE SEG 
PÅ BÅDE NIVÅ1 OG NIVÅ 2, 

ALTERNATIVT KUN PÅ ET AV DEM.  
SE PÅMELDINGSLINKEN OVER. 

BEGRENSET ANTALL PLASSER

 
Bli god på nett kurset holdes av 
Kreativ Industri. Kreativ Industri 
arbeider til daglig med digital 
markedsføring i reiselivet for 
bedrifter i hele Norge. De er blant 
annet Innovasjon Norges  
utvalgte nasjonale leverandør av 
Bli god på nett-kursene og ans-
varlig for webinarer for  
Visit Arctic Europe.

Kurset inkluderer også:
• Digital helsesjekk av  
   deltakerbedriftene i forkant  
   (resultater sendes ut i forkant av kurset)  
• 1 t individuell rådgivning          
   (bookes i etterkant av kurset) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIib5Zi_I_R-lF6UkFlQKYjQPRvaj1Oa0Pu17600oAqiJVcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIib5Zi_I_R-lF6UkFlQKYjQPRvaj1Oa0Pu17600oAqiJVcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIib5Zi_I_R-lF6UkFlQKYjQPRvaj1Oa0Pu17600oAqiJVcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIib5Zi_I_R-lF6UkFlQKYjQPRvaj1Oa0Pu17600oAqiJVcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIib5Zi_I_R-lF6UkFlQKYjQPRvaj1Oa0Pu17600oAqiJVcg/viewform?usp=sf_link


 

 
  
  

   Bli god på nett 2.0
 

Mandag 11. januar:
Kl. 10:00-15:00, med lunsj i en time underveis. 
 
«Hvordan bli god på nett 2.0» er et påbyggingskurs til grunnkurset 
«Bli god på nett 1» og går i dybden på enkelttemaer som ble lettere 
berørt i grunnkurset. 

Bli god på nett 2 - tema 

Avansert annonsering på Facebook og Instagram  
(Facebook Business):
• En introduksjon til verktøyet Annonse-administrasjon
• Hvordan bygge opp en kampanje
• Format og innhold på annonsen
• Deltakerne setter opp en test-kampanje og begynner på en  

Facebook-annonse 

Søkemotormarkedsføring (Google Ads):
• Hvorfor søkemotormarkedsføring kan gi resultater  

- selv for små bedrifter
• En introduksjon til Google Ads
• Deltakerne lager en Google-annonse
 
Videoredigering ved hjelp av en mobiltelefon:
• Videoer på sosiale medier - hva og hvordan
• Introduksjon til videoredigering
• Teksting av videoer
• Deltakerne filmer og redigerer egne filmsnutter ved hjelp  

mobiltelefonen 

Arbeidsform: 
Deltakerne vil jobbe underveis med praktiske oppgaver knyttet til 
egen bedrift.

 

TAKK TIL INNOVASJON NORGE OG

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

FOR STØTTE TIL KURSENE

 

 

 

https://forms.gle/b8PUrKaDZ4Y1HVDR7 

