
LinkedIn er en hybrid mellem en social medieplat-
form og et klassisk erhvervsnetværk.

LinkedIn er verdens største, digitale netværks-
platform, der har mere end 610 millioner brugere 
på verdensplan – 2,5 millioner af dem er danske 
brugere. 

Det er altså et kæmpe potentiale for at nå ud til 
potentielle kunder og samarbejdspartnere, hvis 
man bruger en aktiv og strategisk tilgang. Det kan 
du lære hos os.

Synes du, at LinkedIn er 
kedeligt og unødvendigt? 
Lær, hvorfor du tager fejl

Et LinkedIn-kursus  
giver dig

 En grundig introduktion til LinkedIn som 
et strategisk værktøj.

 Kendskab til begreber som personlig 
branding, employer branding, trovær-
dighed, synlighed og social selling.

 Viden om hvordan man styrker sit 
erhvervsnetværk – som privatperson 
eller virksomhed.

 Bedre forståelse for formidlingen af 
’den gode historie’.

 Kompetencer til annoncering og 
effektmåling.

 Introduktion til den optimale opsæt-
ning af virksomhedsprofilen og/eller 
den personlige profil.

LINKEDIN KURSUS

info@jjkommunikation.dk +45 4659 0550

På LinkedIn  
kan du ramme din  

vigtigste målgruppe: 
Beslutningstagere.



Anne Lee Askholm
Kommunikations- og  
marketingkonsulent

ala@jjkommunikation.dk

4414 2850

Fordi netværk er altafgørende
Det er især gældende for virksomheder i B2B, men 
ikke desto mindre er netværk en afgørende kanal  
for salg, kommunikation og markedsføring  
– når man gør det rigtigt. 

På vores LinkedIn-kursus får du dybere indsigt i og 
hands-on erfaring med LinkedIn. Du lærer, hvordan 
man bruger platformen som strategisk værktøj til 
salg og tiltrækning af potentielle kunder, markeds- 
føring af virksomheden, opbygning af erhvervsnet-
værk, personlig branding og employer branding. 

På LinkedIn er det social selling, der er nøgleordet,  
og hvis ikke du allerede er bekendt med begrebet,  
så bliver du det på dette kursus. 

Vores kurser er virksomhedstilpassede, og det  
betyder, at vi skræddersyr kursusindholdet efter  
jeres nuværende situation, ønsker og behov. 

Vi skærer alt det unødvendige fra – det I allerede  
kan, det I ikke er interesserede i, og de funktioner og 
features, der ikke er relevante for jer. Sådan skaber vi 
det bedst mulige udbytte og værdi af kurset for jer. 

Det eneste, du skal gøre, er at medbringe en com-
puter med internetadgang. Det er sådan, vi giver 
dig den mest praksisnære undervisning, hvor du får 
hands-on erfaring med LinkedIn, som giver dig den 
bedste læring og forståelse. En essentiel del af vores 
LinkedIn-kursus er nemlig workshop-formatet, hvor vi 
sammen bruger din nye viden i praksis, og hvor der er 
de bedste rammer for spørgsmål og hjælp. 

Praktisk information
Lokation: Hos os  
(hvis I er max. 6 deltagere) eller hos jer

Varighed: Fra 1 time til heldagskursus

Deltagerantal: Min. 2 deltagere

Priser: Fra 3.495 kr. pr. deltager (ex. moms)

Medbring: Computer med internetadgang
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https://jjkommunikation.dk/kursus/linkedin-kursus/
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