
KURSKATALOG 
NETTBASERT KOMMUNIKASJON VÅREN 2014



VELKOMMEN TIL OSS!

Webgruppen har lyse og moderne kurslokaler på gateplan et steinkast fra Oslo Sentralstasjon. Det er enkelt å 
komme til oss fra overalt i landet, med trikk, buss eller T-bane til Jernbanetorget, eller med NSB eller Flytoget til 
Oslo S. Kjører du bil, ligger vi vegg i vegg med Paléet Parkeringshus. 

VI GIR DEG DEN BESTE KURSOPPLEVELSEN
Målsettingen med kursene våre er å gi deg som deltaker en praktisk verktøykasse som gjør det mulig for deg å 
skape faktiske, målbare resultater på eget nettsted og på sosiale medier etter fullført kurs.

Vårt kundeløfte er:
• Du skal oppleve en faktisk kompetanseheving.
• Når du kommer tilbake på jobb skal du kunne gjennomføre konkrete forbedringer på grunnlag av det du har lært.

I tillegg har vi fokus på selve kursopplevelsen:
• Du skal føle deg velkommen når du kommer til oss.
• Du skal møte noen av landets fremste eksperter som kursledere.
• Du skal ha en interessant og underholdende kursdag.
• Du skal få mange konkrete og nyttige tips.
• Du skal ha det bra mens du er hos oss.

DET ER LETT Å FINNE OSS

Vi har inngang på gateplan på hjørnet av 
Strandgata og Prinsens gate. Trikk og 
buss stopper på Jernbanetorget. Tog og 
Flytoget stopper på Oslo Sentralstasjon. 
Parkering i Paléet parkeringshus, med 
innkjøring fra Prinsens gate. 

Skulle du likevel ha problemer med å 
finne frem, ring oss på tlf. 454 75 000, så 
hjelper vi gjerne!ST

RA
N

DG
T.

PRINSENS GT.

FR
ED

. O
LS

EN
S 

GT
. 

JERNBANETORGET
OSLO

SENTRALSTASJON

KARL JOHANS GT.

OSLO SENTRALSTASJON

2



NETTREDAKTØRSKOLEN
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Nettredaktørskolen er et komplett undervisningsopplegg for deg som har ansvar for kommu-
nikasjon og/eller markedsføring i digitale flater. Nettredaktørskolen er først og fremst et til-
bud til deg som er operativ, altså som sitter med konkrete arbeidsoppgaver innen oppdatering 
og vedlikehold av nettsted, intranett, Facebook-side(r), nettbutikk eller lignende. Nettredak-
tørskolen er relevant enten du kommuniserer digitalt for en bedrift, en organisasjon eller en 
offentlig etat. Også personer med mer strategisk ansvar kan ha nytte av Nettredaktørskolen, 
for å få større innblikk i hvordan digital kommunikasjon foregår i praksis.

NETTREDAKTØRSKOLEN GRUNNKURS
På dette kurset lærer du alt det grunnleggende rundt 
det å vedlikeholde innhold i digitale kanaler. Kursleder 
Nina Furu suppleres av flere spesielt inviterte gjeste-
forelesere. 

Her får du praktisk trening i nettredaktørfaget, kompe-
tanse på de mest sentrale emnene, konkrete tips og 
ideer til bruk på eget nettsted, og påfyll av teori og prak-
tiske ferdigheter. 

NETTREDAKTØRSKOLEN VIDEREGÅENDE KURS
Lær deg mer avanserte taktikker og playbooks for digital 
kommunikasjon. Nettredaktørskolen videregående er 
påbyggingen av Nettredaktørskolen grunnkurs. 

Basert på ferdighetene som ble øvet opp i grunnkurset 
får du her innspill til og kompetanse på hvordan man 
kan optimalisere resultatene av den digitale satsningen. 
Vi ser mer på måling og justering av tiltak underveis, og 
arbeider med suksesskriterier, strategi og multikanal.

“...Nettredaktørskolen skulle vært obligatorisk for alle nettredaktører.”
Wenche Opsata, webredaktør, Renovasjonsetaten, Oslo Kommune

“Jeg opplevde Nettredaktørskolen som veldig relevant, inspirerende og ikke minst, bevisstgjørende.”
Anne Marit Havnaas, Internettansvarlig, Mills DA

“Man kan gå rett tilbake på jobben og sette i verk det man lærer.”
Dorthe Birch, Informasjonssjef, NOKUT

SAGT OM NETTREDAKTØRSKOLEN:



Tema Kursleder

Dag 1 Todelt tema: 
1) Visuell webkommunikasjon. Webdesign, visuell findability og bilde-
bruk for web. Hva er “dirty design”, og hvorfor er det viktig? 
2) Utvikling og forbedring av nettstedet, CMS og kommunikasjons-
plattformer.

Nina Furu og 
Jakob Thyness

Dag 2 Grunnleggende webkommunikasjon. Skriving for web. Hva er innhold 
på web? Strategiske valg ved etablering/redesign og endring, prosjek-
tering og planlegging.

Nina Furu

Dag 3 Sosiale medier. Hvordan kan disse inngå som del av kommunikasjons- 
og markedsstrategien på web? Hvilke muligheter finnes, og hvordan 
kan hver enkelt kanal i de ulike flatene utnyttes? Skriving for 
forskjellige kanaler.

Nina Furu

Dag 4 Ekstern og intern findability. Hvordan bli funnet på søkemotorer? 
Hvordan sikre at brukeren finner riktig innhold på ditt nettsted?

Roar Eriksen og 
Nina Furu

Dag 5 Todelt tema: 
1) Brukertesting, brukerorientering, brukervennlighet og brukerfokus. 
2) Google Analytics, webanalyse og hvordan webstatistikk kan brukes til 
løpende forbedring av nettstedet. Oppsummering og avslutning.

Nina Furu

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  5 dager fra Kl 09.00 - 15.30
Kursperioder:  Grunnkurs: 16. -20. juni 2014
   Videregående kurs: 23. - 27. juni 2014  
Pris:   kr 18500,- inkl. lunsj og kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu m/ gjesteforelesere

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs
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Tema Kursleder

Dag 1 Strategiske og innholdsstyrte utviklingsprosesser. Hvordan drive en 
innholdsstyrt prosess? Hvordan sikre stadig forbedring? Praktisk 
gjennomgang av metode med case.

Nina Furu

Dag 2 Webdiagnostikk, målinger og sporbarhet. Hvordan måler man adferd på 
et nettsted og tilpasser forbedringsstrategier ut fra dette?

Nina Furu

Dag 3 Innhold som salgsverktøy; content marketing. Web som kommersiell 
kanal, selgende tekster og epostmarkedsføring. Hva er potensialet for 
“inbound” på web, og hvordan kan du utnytte det?

Nina Furu

Dag 4 Content governance og samarbeidet i organisasjonen. Hvordan organiserer 
vi arbeidet med de digitale flatene? Hvordan bør ansvars- og oppgavefor-
delinger være? Hvordan fungerer ting i andre bedrifter og etater?

Nina Furu

Dag 5 Digital multikanal og Right Touching. Strategisk bruk og måling av aktivite-
teter i forskjellige digitale kanaler. Hvilke fallgruver bør du unngå? Hvordan 
kan du evaluere og forbedre resultatene?

Nina Furu m/ case

NETTREDAKTØRSKOLEN GRUNNKURS

NETTREDAKTØRSKOLEN VIDEREGÅENDE KURS



Kurs Pris Kursleder Dato Side

Lynkurs for Facebook-redaktører 4980,- Nina Furu 8. januar 10

Grunnleggende kurs i Google Analytics 4980,- Nina Furu 9. januar 29

Business-to-business på nett 4980,- Nina Furu 15. januar 22

Skrive for web på 1-2-3 1990,- Nina Furu 17. januar 25

Instagram for bedrifter 4980,- Marte Marie Forsberg 21. januar 15

Webkommunikasjon i forskjellige flater 4980,- Nina Furu 22. januar 9

IT for nettredaktører 4980,- Benedicte Raae 28. januar 36

Lynkurs for nettredaktører 4980,- Nina Furu 29. januar 6

Bannerannonsering på 1-2-3 1990,- Jakob Thyness 31. januar 26

Teknisk søkemotoroptimalisering (SEO) 4980,- Roar Eriksen 4. februar 32

Wordpress i utvidet bruk 4980,- Andreas Andersen 5. februar 35

Content management 4980,- Nina Furu 6. februar 7

Twitter i kommunikasjon og markedsføring 4980,- Andreas Andersen 11. februar 18

Google+ 4980,- Nina Furu 12. februar 17

Linkedin 4980,- Robert Bekkesletten 13. februar 11

Google på 1-2-3 4980,- Nina Furu 14. februar 27

Wordpress grunnkurs 4980,- Nina Furu/Vincent Hasselgård 25. februar 34

Content marketing (innholdsmarkedsføring) 4980,- NIna Furu/H. P. Nygård Hansen 26. februar 24

Slik lykkes du med epostmarkedsføring 4980,- Nina Furu/Håvard Kvinnesland 27. februar 21

Sosiale medier på 1-2-3 4980,- Nina Furu 28. februar 28

Grunnleggende kurs i Google Analytics 4980,- Nina Furu 5. mars 29

Kravspesifisering og innkjøp av ny web 4980,- Verene Koller 6. mars 33

Skrive for web på 1-2-3 1990,- Nina Furu 7. mars 25

Slik får du pressen til å skrive om deg 4980,- Andreas Andersen 11.mars 37

Nettjournalistikk 4980,- Nina Furu 12. mars 19

Annonsering i sosiale medier 4980,- Annette Kallevig 18. mars 16

Informasjonsformidling på nett 4980,- Nina Furu 19. mars 8

IT for nettredaktører 4980,- Benedicte Raae 20. mars 36

Bannerannonsering på 1-2-3 1990,- Jakob Thyness 21. mars 26

Google Analytics for markedsførere 4980,- Annette Kallevig 25. mars 30

Business-to-business markedsføring på Linkedin 4980,- Erik Eskedal 26. mars 23

Lynkurs for Facebook-redaktører 4980,- Nina Furu 1. april 10

Instagram for bedrifter 4980,- Marte Marie orsberg 2. april 15

Business-to-business på nett 4980,- Nina Furu 3. april 22

Innholdsforbedring med Google Analytics 4980,- Nina Furu 8. april 32

Linkedin 4980,- Robert Bekkesletten 9. april 11

Slik lykkes du med netthandel 4980,- Nina Furu/Anne Murstad 10. april 20

Kundeservice i sosiale medier 4980,- Rune Reitan 23. april 14

Teknisk søkemotoroptimalisering (SEO) 4980,- Roar Eriksen 24. april 32

Jus og sosiale medier 4980,- Jon Wessel-Aas 30. april 12

Grunnleggende kurs i Google Analytics 4980,- Nina Furu 6. mai 29

Lynkurs for nettredaktører 4980,- Nina Furu 7. mai 6

Skrive for web på 1-2-3 1990,- Nina Furu 9. mai 25

Innholdsforbedring med Google Analytics 4980,- Nina Furu 13. mai 31

Content Management 4980,- Nina Furu 15. mai 7

Content marketing (innholdsmarkedsføring) 4980,- NIna Furu/H. P. Nygård Hansen 20. mai 24

Sosiale medier i offentlig sektor 4980,- Alf-Tore Meling/Jon Wessel Aas 21. mai 13

Wordpress grunnkurs 4980,- Nina Furu/Vincent Hasselgård 22. mai 34

Bannerannonsering på 1-2-3 4980,- Jakob Thyness 23. mai 26

Lynkurs for Facebook-redaktører 4980,- Nina Furu 27. mai 10

Google Analytics for markedsførere 4980,- Annette Kallevig 28. mai 30

Slik lykkes du med epostmarkedsføring 4980,- Nina Furu/Håvard Kvinnesland 3. juni 21

Linkedin 4980,- Robert Bekkesletten 4. juni 11

Webkommunikasjon i forskjellige flater 4980,- Nina Furu 10. juni 9

Instagram for bedrifter 4980,- Marte Marie Forsberg 11. juni 15

Slik lykkes du med netthandel 4980,- Nina Furu/Anne Murstad 12. juni 20
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Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i kursplanen. For en oppdatert oversikt over våre kurs, se www.webgruppen.no/kurs



Må du raskt opp å stå med kompetanse som 
nettredaktør? Ta dette lynkurset som inneholder alt du 
trenger å vite for å drive et effektivt nettsted, 
formidlet på en høyst konsentrert og matnyttig måte.

Målgruppen for kurset er deg som har ansvar for å drive 
et nettsted for bedrift eller organisasjon i dag, eller som 
kommer til å få slikt ansvar i nærmeste fremtid. Kurset 
dekker innholds- og kommunikasjonsaspekter, og ikke i 
vesentlig grad tekniske eller designmessige emner. 

Kurset vil gi deg praktiske innspill som du kan 
iverksette på eget nettsted med det samme - og som vil 
gi deg målbart bedre resultater på nettstedet ditt.

Kurset dekker blant annet:

• Hva må nettredaktøren kunne?
• Hvordan få bedre søkemotorsynlighet?
• Hvordan skrive for web?
• Hvordan utnytte Facebook på en bra måte?
• Grunnleggende måling og webstatistikk
• Brukerorientering og brukervennlighet
• Grunnleggende om menyer
• Grunnleggende om plassering av innhold og el-

ementer
• Grep som gir deg bedre effekt av websiden

LYNKURS FOR NETTREDAKTØRER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  29. januar
   7. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, startet hun Nettredaktørskolen i 2003 og 
har drevet den siden. Nina rådgir en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Dette heldagskurset handler om hvordan man organi-
serer, administrerer og forvalter innhold på et nettsted, 
intranett og/eller Facebook-side.

Nøkkelen til effektiv innholdsforvaltning er ofte gode 
verktøy. Redaksjonsplan, årshjul, informasjonseier-
matrise og en god multikanalmodell er alle verktøy som 
bidrar til effektive innholdsprosesser i bedrift og etat. 
I dette kurset får du en praktisk innføring i verktøyene, og 
du får med deg en rekke maler til bruk i egen bedrifts 
content management.

Kurset dekker blant annet:

• Hvem skal eie innholdet?
• Hvilke arbeidsoppgaver er kritiske?
• Hvor ofte skal nyhetssaker oppdateres?
• Hvordan sikre et løpende tilfang av saker?
• Hvordan sikre informasjonskvaliteten?
• Hvordan holde kontroll på krysspublisering og RSS-

overføringer?
• Hvordan sette opp relevante rutiner?

CONTENT MANAGEMENT

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  6. februar
   15. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: VERENE KOLLER

Verene Koller er utdannet webdesigner, og har lang 
erfaring med bruk og vedlikehold av websider.  Verene 
jobber i Møller Bil som webredaktør, og har vært med 
på oppbygningen av flere websider innenfor Møller-
konsernet. Hun er også en engasjert og åpenhjertig 

kursleder.
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Dette er et kurs for deg som tenker nettet som en 
informasjonskanal ut mot brukerne.

Brukt riktig kan nettet være en fantastisk kanal for 
informasjonsformidling, enten du er en etat som ønsker 
å tilrettelegge for selvbetjening, en organisasjon som 
skal påvirke meninger eller en bedrift som ikke driver 
direkte salgsrettet virksomhet.

Tilnærmingen til informasjonsformidling på nett bør 
være todelt: En pull-tilnærming for nettsted og søke-
motorer, og en push-tilnærming for å fortelle brukeren 
om ting han ikke allerede etterspør. Kurset dekker 
begge disse innfallsvinklene.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan bruker oppfører seg når han leter etter 
informasjon på nett 

• Hvordan du kan legge til rette for å bli funnet 
• Hvordan du kan lede bruker til riktig side 
• Hvordan lage informasjon som blir oppfattet og 

forstått? 
• Når er det relevant å ta sosiale medier i bruk?
• Hvordan legge til rette for at bruker kan spre ditt 

innhold videre?
• Systematisk informasjonsarbeid

INFORMASJONSFORMIDLING 
PÅ NETT

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  19. mars
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 
Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Hvordan skal du nå riktig bruker med riktig budskap 
på riktig måte i riktig kanal til rett tid? Dette er kanskje 
den største utfordringen for alle som jobber med flere 
digitale kanaler, og emnet for dette heldagskurset.

De aller fleste digitale kommunikatører og markeds-
førere i dag jobber med flere kanaler. En form for kom-
binasjon av webside, Facebook, nyhetsbrev, Instagram, 
Linkedin, Twitter, intranett, Google Plus, YouTube o.s.v 
er vanlig. Men hvordan holder man oversikt over det 
hele slik at bruker får en helhetlig opplevelse av bedrif-
ten, samtidig som man driver konvertering og resultat? 
– Det er emnet for dette heldagskurset.

Kurset dekker blant annet:

• Hvilke kanaler egner seg til hva?
• Modeller for digital multikanalkommunikasjon
• Samspill mellom sprednings- og landingskanaler
• Redaksjonsplanen for flere kanaler
• Forslag til gode regler og rutiner
• Fellesstemmer vs. individuelle uttrykk
• Hvordan gi gode retningslinjer for å svare på vegne 

av bedriften?
• Digitale verktøy for multikanalkommunikasjon
• Effektivisering av arbeid med automatisert spredning

WEBKOMMUNIKASJON I 
FORSKJELLIGE FLATER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  22. januar
   10. juni
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 
Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Dette er et konsentrert heldagskurs som oppsummerer 
det du trenger å vite for å drive effektiv kommunikasjon 
gjennom Facebook.

For de fleste bedrifter er Facebook blitt en viktig del av 
den digitale strategien. Samtidig er effekten på Face-
book helt og holdent avhengig av hvordan kanalen 
løpende håndteres i daglig arbeid. 

Dette er et lynkurs for den personen som har fått dette 
ansvaret.

Kurset dekker blant annet:

• Hva er et vellykket Facebook-konsept?
• Hvordan jobbe systematisk for å bygge ”likes”?
• Hvordan fremheve enkelte oppdateringer og tone 

ned andre?
• Facebook som kundeservicekanal.
• Skriving for Facebook.
• Hvordan sette opp automatiske oppdateringer?
• Hvordan understøtte siden med annonsering og/

eller sponsede hendelser?

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  8. januar
   1. april
   27. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 

10

SO
SIA

LE M
ED

IER

LYNKURS FOR 
FACEBOOK-REDAKTØRER 

SO
SIA

LE M
ED

IER



Akkurat som Facebook har fått en dominerende 
posisjon som privat sosial plattform, er Linkedin i ferd 
med å bli den foretrukne plattformen for profesjonell 
faglig nettverksbygging.

Dette betyr blant annet at Linkedin gir store muligheter 
for effektiv business-to-business kommunikasjon, noe 
som ellers kan by på utfordringer i sosiale medier. 
Både forretningsforbindelser og jobbsøkere bruker 
Linkedin til research. Søkeverktøyene som tilbys 
gjennom Linkedin gir også gode muligheter til å finne 
beslutningstakerne i hver enkelt bedrift.

Kurset dekker blant annet:

• Firmaprofil på Linkedin
• Hvordan finne mulige nøkkelpersoner på Linkedin?
• Gratismuligheter og oppgraderingsmuligheter
• Annonseadministrasjon i Linkedin
• Statusoppdateringer på Linkedin
• Segmenteringsmulighetene
• Faggrupper
• Linkedin som markedsføringskanal

 LINKEDIN

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  13. februar
   9. april
   4. juni
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ROBERT BEKKESLETTEN

Robert er profesjonell nettverksbygger og rådgiver 
innen salgs- og lederutvikling i Sekundant AS. Han 
bruker Linkedin som en arena for b2b-nettverking, 
salg av tjenester, produkter og budskap, og har en 
unik evne til å engasjere og formidle rundt denne 
kanalen.
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Dette er kurset for deg som er webkommunikatør eller 
markedsfører for bedrift eller etat, og vil ta på alvor de 
juridiske problemstillinger som sosiale medier reiser.

“Alle” bedrifter og etater er i dag til stede i sosiale medier, 
men ikke alle er klar over de juridiske rammene rundt 
dette arbeidet. Dette er kurset for deg som vil vite heller 
enn å tro hva som er lov og ikke i sosiale medier.

Kurset dekker blant annet:

• Opphavsrett i sosiale medier
• Personvern og taushetsplikt
• Ytringsfrihet og overtramp
• Arbeidsgiver og arbeidstaker
• Ansvar og rettsforfølgelse

JUS OG SOSIALE MEDIER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  30. april
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: JON WESSEL-AAS

Jon Wessel-Aas er advokat og partner i Bing Hodne-
land. Han arbeider særlig med blant annet medie-
rett, og han har mange års erfaring som advokat for 
Norges største mediebedrifter. Jon Wessel-Aas er 
Norges ledende ekspert på jus og sosiale medier.
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Offentlig sektor har sine helt egne utfordringer knyttet til 
kommunikasjon, informasjonsformidling og kundeservice 
i sosiale medier. 

Det er alltid krevende å drive kommunikasjon i sosiale 
medier. For aktører i offentlig sektor er utfordringene 
enda større, både fordi man har spesielle lover og regler 
å forholde seg til, og fordi mange brukere har sterke 
meninger om offentlige aktører.

Samtidig forventes det at både kommuner, fylkeskom-
muner, statlige aktører og mindre institusjoner faktisk 
er til stede i sosiale medier - både for å ta imot tilbake-
meldinger og for å formidle institusjon. Dette kurset 
hjelper deg å håndtere denne rollen på en god måte.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan drive offentlig informasjonsformidling på 
Facebook?

• Hvordan takle kundehenvendelser i sosiale medier?
• Regler og rutiner for beredskap og respons
• Håndtering av  kritikk og negative tilbakemeldinger
• Hvordan følge med på hva som sies om etat og 

fremtredende personer
• Hvordan bruke Twitter som PR-verktøy
• Personvernhensyn - hva må du tenke på og når?
• Datatilsynet - hvordan forholde seg til rammer og 

restriksjoner herfra?
• Offentlighetsloven - hvilke føringer legger den for 

arbeidet i sosiale medier?

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  21. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDERE: ALF-TORE MELING/JON WESSEL-AAS

Alf Tore Meling er spesialist på sosiale medier i 
offentlig sektor, og er medforfatter av bøkene Sosiale 
medier i all offentlighet (2011) og Krisekommunika-
sjon 2.0 (2012) samt medforfatter av KS’  Veikart for 
sosiale medier i kommune-Norge (2012).

Jon Wessel-Aas er advokat og partner i Bing Hodne-
land. Han arbeider særlig med blant annet medie-
rett, og han har mange års erfaring som advokat for 
Norges største mediebedrifter. 
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Dette er et kurs for deg som jobber i kundeservice og 
ønsker å behandle kunden godt og riktig i sosiale medier 
som Facebook og Twitter.

Kundeserviceaspektet er en viktig del av salg, markeds-
føring og ivaretakelse av  bedriftens/etatens omdømme. 
God kundeservice i sosiale medier gir mer fornøyde 
kunder, og en mer lønnsom bedrift. Dette kurset gir deg 
konkrete innspill til dette arbeidet.

Kurset dekker blant annet:

• Hvilke sosiale medier er det relevant å bruke?
• Hvordan skape en helhetlig “tone of voice” for 

bedriften?
• Når skal man være tilgjengelig i hvilke kanaler?
• Hvordan svare saklig på kritikk?
• Når og hvordan skal man eventuelt slette innlegg?
• Skikk og bruk på Facebook
• Relevante regler og rutiner

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  23. april
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: RUNE REITAN

Rune Reitan er leder for NSB Servicesenter, som er 
NSBs reklamasjonsavdeling. Her leder han også den 
daglige dialog med kundene i sosiale medier, som 
bidrar til intern forbedring av NSBs produkter og 
tjenester basert på kundenes tilbakemeldinger og 
ønsker. 
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Her er kurset for deg som ønsker å ta Instagram i bruk 
som markedsførings- og/eller informasjonskanal ut til 
brukerne.

Instagram har på kort tid vokst til å bli en viktig kanal 
for markedsførere og informatører. Med nærmere en 
million norske brukere (kilde: Ipsos MMI) og sterk på-
virkning videre til andre medier, er Instagram en kanal 
som virkelig kan gjøre en forskjell.

Kurset dekker blant annet:

• Bruk av hashtagger og annen nøkkelfunksjonalitet
• Instagram som hoved- og støttekanal for kampanjer.
• Hva slags bilder forteller din historie best?
• Hvordan bygge opp en følgerskare på Instagram?
• Strategisk bruk av egen følging og liking 
• Hashtagger som verktøy til å bli oppdaget og fulgt
• Valg av motiver og vinklinger 
• Modifisering av bilder med filtre, tekst o.l. – når er 

det egentlig riktig?

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  21. januar
   2. april
   11. juni
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: MARTE MARIE FORSBERG

Marte Marie Forsberg er kåret til en av verdens 15 
viktigste matinstagrammere av det amerikanske 
magasinet Bon Apétit. Med fotoapparat rundt halsen 
og Instagram som verktøy har hun bygget opp en 
følgerskare av hundretusener i inn- og utland. Hun 
har også et veldig bevisst forhold til muligheter og 
teknikker på Instagram, og en tydelig formidlerevne. 
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Dette er kurset for deg som vil ha mest mulig effekt 
igjen for annonsekronene i sosiale medier.

Både Facebook, Twitter, Linkedin og Youtube har en 
rekke betalte annonseløsninger som kan gi deg effektiv 
tilgang til nye kunder. I dette kurset ser vi på effektivitet 
og lønnsomhet ved de forskjellige annonsekanalene.

Kurset dekker blant annet:

• Annonseformater på Facebook
• Bildeformater og oppdateringer
• Annonseformater på Linkedin
• Målretting utfra jobbstatus, bransje, nivå og fagfelt
• Overskrifter og utforming
• Betalte promoteringsmuligheter finnes på Twitter
• Smart bruk av Twitter-promotering 
• Annonseformater på YouTube
• YouTube som målrettingskriterium i Adwords
• Hvilke filmer blir effektive reklamevideoer?
• Kampanjesporing og ROI

ANNONSERING I
SOSIALE MEDIER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  18. mars
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ANNETTE KALLEVIG

Annette er en meget erfaren webmarkedsfører med 
fartstid fra reklamebyråer både i Norge og New York. 
Hun driver byrået WebROI i Oslo og spesialiserer seg 
på ROI-vurdering, kommunikasjon, markedsføring og 
strategi i sosiale medier.
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Dette er kurset som viser deg hvordan du kan ta tjenesten 
Google+ i bruk på en måte som skaper gevinst for din 
bedrift.

Google+ er Google sitt sosiale medium. Selv om det i sin 
tid ble lansert som en «Facebook-killer», ser man vel 
i bruken at Google+har fått en annen profil. På Google 
Plus handler det  mer om profesjonelle og faglige emner, 
og mindre om det rent private. I tillegg er Google+ blitt 
viktig fordi den påvirker søkerangering Samlet betyr 
dette at bedrifter og etater kan benytte Google+ til å øke 
synlighet, bygge merkevare, formidle informasjon og 
markedsføre.

Kurset dekker blant annet:

• Profiler, firmasider og nyhetsstrøm.
• Bruk av kretser og nettverk.
• Hvilke innstillinger og oppsett bør du benytte?
• Hvordan Google+-oppføringer er integrert i søketreff
• Hvordan du kan påvirke din søkemotorrangering ved 

strategisk bruk av Google+
• Hvordan sette opp en verifisert firmaside?
• Hvordan bygge opp en følgerskare på Google+
• Hvordan promotere tjenester på tvers av Google-

kanalene 
• Hva slags innhold bør du dele på Google Plus?

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  12. februar
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Twitter er en sterk omdømme- og PR-kanal i Norge. Dette 
er kurset som hjelper din virksomhet å ta Twitter i bruk 
på en gjennomtenkt måte.

Twitter i Norge har langt færre brukere enn Facebook 
(ca. 800 000, mot 3 millioner på Facebook, ifølge TNS 
Gallup). Men de aktive på Twitter er imidlertid i større 
grad sterke meningsbærere, som f. eks.  journalister, 
politikere og samfunnsdebattanter. Derfor er det viktig å 
bruke Twitter riktig.

Kurset dekker blant annet:

• Personprofiler og firmaprofiler
• Mentions og hashtagger («emneknagger»)
• Hvordan skrive godt på under 140 tegn?
• Hvordan lage gode og Twitter-vennlige budskap?
• Overvåking og tilsvar – følg med på hva som sies om deg
• Påvirkning og innflytelse – hva styrer opinionen?
• Hvordan bruke Twitter som spredningskanal for 

informasjon?
• “Sponsored tweets” og “sponsored profiles”
• Hvilke regler og rutiner bør du få på plass?

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  11. februar
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ANDREAS ANDERSEN

Andreas er en erfaren kommunikatør som har jobbbet 
med formidling i over 10 år, som researcher, journal-
ist og kommunikasjonsrådgiver. Han har bygget og 
vært nettredaktør for en rekke nettsteder, blogget 
aktivt siden 2004 og vært gjesteskribent i flere 
nettmedier. Til daglig er han Senior Associate i det 
nordiske kommunikasjonsbyrået JKL.
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Journalistikk på nett er relevant både for deg som 
arbeider i en nettavis og for deg som skriver på en 
firmaweb eller et intranett.

Dette kurset dekker journalistisk metode på nett, 
tekststrukturering og god webtilpasning av tekst. På 
nett er det viktig å tilrettelegge for at bruker raskt 
og effektivt skal kunne tilegne seg hovedpunktene i 
teksten. Kurset gir deg en rekke praktiske tips for å 
tilrettelegge for vertikal lesning. 

Du lærer også hvordan du skal få tak i historiene som er 
verd å fortelle, og å finne riktig måte å fortelle dem på.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan finne de gode historiene?
• Hva er riktige og relevante vinklinger?
• Hvem er gode kilder?
• Gode overskrifter og ingresser
• Hvordan gjøre teksten mer lettlest?
• Hvordan formatere tekst for skumlesning?
• Bruk av titler og mellomtitler
• Riktig bruk av lenker og lenketekster
• Hvordan få en god skrivestil

NETTJOURNALISTIKK 

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  12. mars
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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SLIK LYKKES DU MED 

NETTHANDEL

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  10. april
   12. juni
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu / Anne Murstad

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDERE: NINA FURU/ANNE MURSTAD
Nina Furu er en veteran innen norsk nettkommu-
nikasjon. Med bakgrunn som nettredaktør for flere 
magasiner og portaler, rådgir hun idag en rekke av 
landets største nettsteder i både privat og offentlig 
sektor.

Anne Murstad har de siste 8 årene jobbet med salg 
via digitale kanaler. Hun har over 20 års erfaring fra 
ulike salgs- og kundeservice-avdelinger for bl.a. 
Braathens, British Airways, Eurocard og SEB, og job-
ber idag i Posten Norge.
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Stadig flere kjøper på nett og de kjøper stadig mer. 
Enkelte undersøkelser sier at 95% av alle med tilgang 
på nett i Norge har handlet på nett det siste året.
 
Å starte nettbutikk krever ikke veldig mye. Men for å lykkes 
må du kunne mer, som for eksempel å håndtere synlighet 
i søkemotorer, brukervennlighet, navigasjon og internsøk.

På dette kurset får du en fullstendig gjennomgang av 
hva som kreves for å lykkes med en nettbutikk, med 
eksempler både fra Norge og det store utland.

Kurset er meget praktisk rettet, og deltakerne vil gå fra 
kurset med kunnskap som kan øke nettsalget, redu-
sere kostnader og forbedre kundeservicen på kort tid. 
 

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan skal kunden finne deg på nett?
• Hvordan bør forsiden disponeres?
• Hvordan sørge for at kundene faktisk kjøper?
• Hvilke verktøy finnes, og når trenger du skreddersøm?
• Markedsføring på Google og Facebook
• Epostmarkedsføring og nyhetsbrev 
• Bruk av sosiale medier
• Gjensalg og mersalg
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Dette er grunnkurset for deg som ønsker å utnytte 
mulighetene innen for verdens mest kosteffektive 
markedsføringskanal – epost.

Markedsføring på epost er en enkel måte å øke bedrift-
ens salg og inntjening på nett, og investeringene er lave.

Webgruppen inviterer, i samarbeid med Bring Dialog, 
til Epost-akademiets grunnkurs: “Slik lykkes du med 
epostmarkedsføring”.

Kurset dekker blant annet:

• Variablene som driver verdi 
• Hvordan jobbe med eksisterende kundedatabase
• Hvordan høste epostadresser via websiden 
• Hva skal til for å få eposten åpnet?
• Hvordan bør gode overskrifter formuleres?
• Hvordan unngå spam-filtrering og andre tabber
• Utforming av gode calls-to-action
• Elementene som “closer salget”

 PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  27. februar
   3. juni
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDERE: NINA FURU/HÅVARD KVINNESLAND

Nina  Furu er en veteran innen norsk nettkommu-
nikasjon. Med bakgrunn som nettredaktør for flere 
magasiner og portaler, rådgir hun idag en rekke av 
landets største nettsteder i både privat og offentlig 
sektor.

Håvard Kvinnesland er fagansvarlig for elektronisk 
kommunikasjon i Bring Dialog, og har jobbet med 
CRM, kunde-dialoger og markedsføring siden 2006.

21

SA
LG

 O
G

 M
A

R
K

ED
SFØ

R
IN

G

E-POSTMARKEDSFØRING



BUSINESS-TO-BUSINESS
SA

LG
 O

G
 M

A
R

K
ED

SFØ
R

IN
G

Dette er kurset for deg som skal jobbe med markeds-
føring, salg eller kommunikasjon B2B (business-to-
business) på nett.

Når du informerer, selger eller markedsfører mot 
bedriftskunder trenger du å gjøre andre grep enn de 
som jobber mot forbrukere. Kanalvalgene blir andre, 
tonen er en annen og hvilke tiltak som tillegges mest 
vekt endres. Dette er kurset for deg som vil jobbe mål-
rettet med en slik agenda.

Kurset dekker blant annet:

• Hvilke sosiale medier er relevante B2B-kanaler?
• B2B-kommunikasjon i personlige kanaler
• God bruk av Linkedin og Google+
• Relevante annonseringsmuligheter
• Redaksjonelle vs kommersielle kanaler
• Bedriftskommunikasjon på websiden
• Twitter som påvirkningskanal

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  15. januar
   3. april
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Dette er kurset for deg som driver B2B-virksomhet og 
ønsker å utnytte Linkedin som markedsføringskanal på 
en god måte.

Med over 1 million norske brukere har Linkedin nå for 
alvor «tatt av» i Norge. Dette betyr også at dette er blitt 
en svært attraktiv kanal for markedsførere.

Kurset dekker blant annet:

• Hvem i bedriften bør være på Linkedin?
• Hvordan fungerer Linkedin-nettverking i markeds-

føringssammenheng?
• Når og hvordan kan de personlige relasjonene brukes?
• Hvordan finner du potensielle nye kunder på Linkedin?
• Mulighetene i standardsøk og i utvidet/oppgradert 

personsøk. 
• Hvilke markedsføringsmuligheter finnes i faggrupper 

og andre fora på Linkedin?
• Oversikt over annonsemuligheter og segmenterings-

alternativer
• Eksempler på gode annonser og landingssider

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  26. mars
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ERIK ESKEDAL

Erik Eskedal er en av landets fremste eksperter 
på sosiale medier. Hans spesialfelt er Linkedin og 
business-to-business-markedsføring. Til daglig er 
Erik daglig leder i konsulentselskapet Iteo Digital AS.
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Innholdet ditt er en stor ressurs som kan brukes til 
å vekke interesse, tiltrekke seg nye kunder, drive 
markedsføring og generere salg. Content marketing er 
årets markedsføringstrend i 2014.

Internett handler om innhold. Det er innhold brukerne 
søker etter, og det er innhold som oppfyller brukerbehov. 
Dette innholdet kan også drive brukeren videre til en 
salgsside, en nettbutikk, et bestillingsskjema eller en 
Facebook-dialog. Det handler om content marketing, 
eller innholdsmarkedsføring som det er blitt hetende på 
norsk.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan kan innhold hjelpe deg å nå dine markeds-
føringsmål?

• Hva er de relevante sprednings- og landingskanalene?
• Hva er dine ønskede sluttresultater og hoved- 

konverteringer?
• Hva er «branded content» og hvordan kan dette inngå i 

markedsmiksen?
• Hvordan kan brukerne hjelpe deg å spre ditt innhold?
• Hvordan jobbe systematisk for å sikre konverteringer?
• Redaksjonsplanen som markedsføringsverktøy

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  26. februar
   20. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDERE: HANS PETTER NYGÅRD HANSEN/
NINA FURU

Hans Petter Nygård Hansen jobber som rådgiver 
i Geelmuyden Kiese, og ble kåret til Årets Sosiale 
Medier-personlighet i 2012, og hans blogg ble kåret til 
landets mest innflytelsesrike PR-blogg i 2013.

Nina Furu er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets største 
nettsteder i både privat og offentlig sektor.
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Lær å skrive tekster som fungerer godt på nett på bare 
tre timer!

Kurset passer både for deg som har ansvar for et 
nettsted og for deg som skal levere tekster til websiden 
i tillegg til annet arbeid i bedriften. Dette er Nina Furus 
klassiske innføring i tekstlig kommunikasjon på web.

Her lærer du teorien om lukten av informasjon og får 10 
konkrete regler å følge i arbeidet.

Kurset dekker blant annet:

• Hva er triggerord, og hvorfor må du bruke dem når 
du skriver?

• Hvordan brukeren leser på web
• Grepene du kan og bør ta når du tilrettelegger 

teksten
• De 10 prinsippene for å skrive god webtekst
• Hvordan gjøre lange og tunge tekster mer web-

vennlige?
• Praktiske eksempler

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  3 timer
Kursdatoer:  17. januar kl. 09.00 - 12.00
   7. mars kl. 09.00 - 12.00
   9. mai kl. 09.00 - 12.00
Pris:   kr 1990,- inkl. kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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BANNERANNONSERING PÅ 1-2-3

Hvordan bygge bedre bannerannonser? Dette kurset 
gir deg tipsene.

Bannerannonser er den eldste formen for annonsering 
på nett, og de fleste av oss ser flere titalls slike annonser 
hver eneste dag. Men hvordan lager du bannerannonser 
som skiller seg ut fra mengden og gir deg best mulig 
resultat?

I dette konsentrerte 3-timers kurset får du en grunn-
leggende innføring i hvordan du går frem for å lage mer 
effektive bannerannonser:

Kurset dekker blant annet:

• Verdiforslaget – hvordan man demonstrerer verdi 
for kunden

• Trinnene frem til konvertering 
• Kjøpstrakten – og hvorfor den er annerledes enn du tror
• Hva slags bilder fungerer best?
• Bruk av triggerord i bannerannonser
• Hvilke elementer er handlingsutløsende, og hvordan 

bør de se ut?
• Hvordan unngå å utløse bannerblindhet
• Animasjon som kjøpshinder

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 12.00
Kursdatoer:  31. januar
   21. mars
   23. mai
Pris:   kr 1990,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: JAKOB THYNESS

Jakob er partner i Webgruppen og har jobbet med 
visuell webkommunikasjon i 20 år, både som web-og 
interaksjonsdesigner. Han har vært rådgiver for flere 
av Norges største nettsteder.
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Dette er et halvdags introduksjonskurs til søkemotoren 
Google, annonsering med Google AdWords og måling 
med Google Analytics.

Google er i dag verdens største aktør når det gjelder å 
skaffe kunder og interessenter til dine websider, enten 
du er en nettbutikk, en tjenesteleverandør eller en 
offentlig etat.

I dette konsentrerte 3-timers kurset får du en grunn-
leggende innføring i Google for deg som driver et 
nettsted.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan bli funnet når bruker søker
• Hvordan få gode oppføringer gratis
• Hvordan finne ut hva brukerne søker etter
• Hvordan sette opp egne kampanjer med Google 

Adwords
• Hvorfor bør du ha nettstatistikk på nettstedet ditt?
• Finn ut hvor mange brukere du har og hva de gjør 

på nettstedet ditt
• Hvordan bruke Google Analytics til å forbedre  

sidene dine

PPRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 12.00
Kursdatoer:  14. februar
Pris:   kr 1990,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 
Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Få oversikten over de sosiale mediene slik at du raskt 
kan vurdere hva som er relevant i din kommunikasjons- 
eller markedsføringsplan.

Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram - det 
finnes en mengde sosiale medier, men hvem av dem er 
egentlig relevante å bruke i salg og markedsføring? 
Eller for informasjonsformidling? Dette er halvdags-
kurset som gir de raske svarene.

Kurset dekker blant annet:

• Hvor mange brukere har de forskjellige mediene?
• Hvordan er brukeradferden i de ulike kanalene?
• Når og hvordan er det relevant å være til stede på 

Facebook?
• Blogging og mikroblogging - hvorfor og hvordan?
• Linkedin og profesjonell nettverksbygging

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 12.00
Kursdatoer:  28. februar
Pris:   kr 1990,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 
Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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I dette kurset får du en grunnleggende innføring i verk-
tøyet Google Analytics i praktisk bruk.

Gratisverktøyet Google Analytics er et av verdens beste 
analyseverktøy, og kan benyttes helt kostnadsfritt på 
både interne og eksterne nettsider. Med Google Analytics 
har du grunnlag for å fatte beslutninger om en rekke 
aspekter ved nettstedet ditt.

Kurset forutsetter at du har tilgang til bedriftens Google 
Analytics-konto, og du må påregne at du skal arbeide 
med dine egne tall og rapporter i løpet av kurset. (Du vil 
naturligvis ikke bli pålagt å opplyse bedriftens faktiske 
tall eller målinger for de øvrige deltakerne)

Kurset dekker blant annet:

• Hva er det viktigste å følge med på?
• Hva forteller tallene deg?
• Hvordan sette opp dashbord som gir deg nøkkel-

informasjon ved et øyekast?
• Slik finner du det mest populære innholdet ditt
• Bruk av innholdsstatistikk til målrettet forbedring
• Trafikktall - hvor kommer brukerne fra?
• Bruk av kampanjesporing til å velge effektive 

markedstiltak

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  5. mars
   6. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Dette er kurset for deg som ønsker å drive målrettet 
markedsføring gjennom måling med Google Analytics 
og optimalisering deretter.

Google Analytics er et meget effektivt verktøy for innhold-
sforbedring, og kan hjelpe deg som driver informasjons-
formidling å forbedre effekten av nettstedet.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan bruke Google Analytics til å identifisere 
kampanjer som virker godt?

• Måling av organisk trafikk fra Google
• Hvor er det innhold bør plasseres og syndikeres for 

å skape effekt? Hvordan beveger bruker seg gjen-
nom nettstedet ditt?

• Hvordan tolke visualiseringen av brukerstrømmer 
og stier.

• Hvordan arbeide for å lede bruker bevisst mot kon-
verteringspunkter

• Hvilke målinger bør du monitorere over tid?

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  25. mars
   28. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ANNETTE KALLEVIG

Annette er en meget erfaren webmarkedsfører med 
fartstid fra reklamebyråer både i Norge og New York. 
Hun driver byrået WebROI i Oslo og spesialiserer seg 
på ROI-vurdering, kommunikasjon, markedsføring og 
strategi i sosiale medier.
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Dette er kurset for deg som ønsker å bruke Google 
Analytics på en målrettet måte for å optimalisere 
innholdet på nettstedet ditt.

Google Analytics er et meget effektivt verktøy for 
innholdsforbedring, og kan hjelpe deg som driver infor-
masjonsformidling å forbedre effekten av nettstedet.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan bruke Google Analytics til å identifisere 
sider som trenger forbedring?

• Hvordan bruke Google Analytics til å finne de viktig-
ste brukerscenariene for ditt nettsted 

• Eksterne og sideinterne søkeord – hva leter brukerne 
etter?

• Analysebasert plassering av elementer på siden
• Hvordan arbeide for å lede bruker bevisst mot viktige 

sider og konverteringspunkter
• Hvilke målinger bør du monitorere over tid?
• Rapportering og KPI’er

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  8. april
   13. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: NINA FURU

Nina er en veteran innen norsk nettkommunikasjon. 
Med bakgrunn som nettredaktør for flere magasiner 
og portaler, rådgir hun idag en rekke av landets 
største nettsteder i både privat og offentlig sektor. 
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Dette er kurset for deg som vil lære hvordan du får god 
synlighet på Google uten å måtte betale for annonsering, 
og naturligvis helt uten å bryte Googles etiske retnings-
linjer.

Søkemotoren Google er svært ofte kundens første 
stoppested når han leter etter informasjon om varer, 
tjenester, offentlig informasjon og andre spørsmål.

Konsekvensen av dette er også at de aktørene som 
kommer først opp på Google når bruker søker er de 
som blir mest synlig og får flest kunder.

Kurset dekker blant annet:

• Hvilke elementer påvirker rangeringen?
• Hvordan velge riktig domenestrategi
• Bruk av redirects
• Hvordan bruke robots.txt-filen riktig
• Vektingen av ulike synlighetselementer
• Hvordan unngå “black-hat”-tiltak som gjør at du 

risikerer utestengning
• Bruk av Google Webmaster Tools
• Gratis, online spider-simulatorer

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  4. februar
   24. april
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ROAR ERIKSEN

Roar Eriksen har fartstid bl.a. fra Google, og regnes 
som Norges fremste ekspert på området digital syn-
lighet. Han har sikret en rekke norske virksomheter 
gode, organiske oppføringer på Google, og har rådgitt 
på nasjonalt nivå i en årrekke. I tillegg er han en mor-
som og lærerik foredragsholder, som er tydelig og 
forståelig også for tilhørere uten teknisk bakgrunn.
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Dette er kurset for deg som har fått i oppgave å lede en 
prosess for utvikling av nye websider, fram til kravspesifi-
sering og innkjøp av ny webløsning.

Skal ditt firma gå til anskaffelse av ny publiseringsløsning/
CMS-system? Har du fått ansvaret for å utforme krav-
spesifikasjonen og lede innkjøpsprosessen for de nye 
websidene? I så fall er dette kurset for deg.

Kurset dekker kartlegging av mål og brukerbehov, 
konseptkonkretisering, oversikt over tekniske løsninger 
og grunnlag for kravspesifisering.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan kan en styrt prosess hjelpe deg å sikre 
resultatet av den nye webben?

• Hvordan formulere et tydelig webkonsept 
• Hvordan kartlegge brukerbehov?
• Brukerundersøkelser og brukertesting
• Hvilke relevante leverandører finnes?
• Hvilke priser kan du påregne?
• Relevante kriterier for valg av leverandør 
• Hvilke elementer bør kravspesifikasjonen inneholde?
• Forslag til oppsett for egen kravspesifikasjon

KRAVSPESIFISERING

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  6. mars   
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 
 
Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: VERENE KOLLER

Verene Koller er utdannet webdesigner, og har lang 
erfaring med bruk og vedlikehold av websider.  Verene 
jobber i Møller Bil som webredaktør, og har vært med 
på oppbygningen av flere websider innenfor Møller-
konsernet. Hun er også en engasjert og åpenhjertig 
kursleder.
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Vurderer du gratisverktøyet Wordpress som alternativ 
til betalte publiseringsløsninger? I dette heldagskurset 
får du en grundig innføring i bruk av Wordpress som 
verktøy for webpublisering i bloggformat eller på eget 
domene.

For mange seiler nå Wordpress opp som en meget 
aktuell kandidat til kommersielle løsninger. Wordpress 
er gratis, utvalget av designmaler er tilnærmet 
ubegrenset, og Wordpress har en rekke integreringer 
med moderne funksjonalitet som RSS-feeds, anbefalinger 
i sosiale medier osv.

Kurset dekker blant annet:

• Hva slags nettsteder kan lages med Wordpress?
• Hvordan fungerer Wordpress?
• Hva trenger du for å drive Wordpress på eget domene?
• Hvordan bruker du funksjonaliteten i Wordpress?
• Hvordan velger du designmaler?
• Tilpassing av eget design 
• Oppretting og vedlikehold av sider
• Installering av tilleggsfunksjonalitet via widgeter
• Hvilke “plug-ins” finnes, og hvilke bør du installere?

WORDPRESS
GRUNNKURS

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  25. februar
   22. mai
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDERE: NINA FURU/ VINCENT HASSELGÅRD

Nina  Furu er en veteran innen norsk nettkommu-
nikasjon. Med bakgrunn som nettredaktør for flere 
magasiner og portaler, rådgir hun idag en rekke av 
landets største nettsteder i både privat og offentlig 
sektor.

Vincent Hasselgård har jobbet som webdesigner, 
kreativ leder og daglig leder i Aktiv I Oslo fra 2005 til 
2010. I dag jobber han freelance med grafisk design 
og web. 
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Dette er Wordpress-kurset for deg som allerede kan 
det mest grunnleggende om å bruke Wordpress som 
publiseringsverktøy på websiden.

Her lærer du mer om den utvidete funksjonaliteten i 
oppsett, temaer og tilpasninger.

Kurset passer også om du har tatt WordPress i bruk 
som gratis publiseringsløsning (CMS), og ønsker å vite 
mer om hvilken funksjonalitet som er mulig.

Kurset dekker blant annet:

• Hvordan gå fram for å skifte og tilpasse temaer?
• Hvilke innstillinger og tilpasninger bør du gjøre?
• Bildegallerier og fotokaruseller
• Integrert video – hvorfor og hvordan?
• Hvordan utvide funksjonalitet med plugin og widgets?
• Noen muligheter for funksjonsutvidelse utover det 

vanlige (netthandel, skjemaer mm.)
• Muligheter for integrasjoner mot sosiale medier
• Hvordan legge inn deleknapper, likere-bokser o.l.?
• Hvordan tilpasse skreddersydde menystrukturer

WORDPRESS
I UTVIDET BRUK

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  5. februar
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ANDREAS ANDERSEN

Andreas er en erfaren kommunikatør som har jobbbet 
med formidling i over 10 år, som researcher, journal-
ist og kommunikasjonsrådgiver. Han har bygget og 
vært nettredaktør for en rekke nettsteder, blogget 
aktivt siden 2004 og vært gjesteskribent i flere 
nettmedier. Til daglig er han Senior Associate i det 
nordiske kommunikasjonsbyrået JKL.
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Dette er kurset for deg som ikke selv er datatekniker, 
men som trenger å kunne snakke web med IT-avdeling og 
leverandører. Kurset krever ingen tekniske forkunnskaper.

Kurset dekker blant annet:

• Servere, databaser og CMS; hva gjør hva?
• Hvilke faktorer påvirker IT-avdelingens vurderinger?
• Driftsmiljø og etablert kompetanse – hva betyr det?
• Proprietære løsninger eller fri kildekode?
• Hvilke IT-tekniske variabler må du tenke på når du 

skal velge løsning? 
 
 

• Hvordan fungerer integreringer mellom CMS-
• løsninger og andre systemer som produktdatabaser, 

CRM-systemer, betalingsløsninger og lignende?
• Grunnleggende prinsipper for HTML og CSS; 

kodekvalitet og standarder
• Domenestrategi, redirects og robots.txt
• Flash, java og javascript – hva skaper problemer på 

web, og hvorfor?
• Hva er responsive design, og hvorfor er det 

avgjørende at webmaler nå er laget på denne 
måten?

• Når er det relevant å lage en mobil-app, og hva skal 
du be en app-utvikler om?

IT FOR NETTREDAKTØRER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  28. januar
   20. mars
Pris:   kr 4980,- inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppen, Strandgt. 19 

Påmelding:  www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: BENEDICTE RAAE

Benedicte er Sivilingeniør i Datateknikk fra NTNU (før 
NTH), er app-programmerer, Wordpress-utvikler og 
systemarkitekt. Hun kombinerer dyp teknisk innsikt 
med en unik evne til å formidle dette tydelig til ikke-
tekniske personer, og er derfor mye brukt bl.a. på 
NRK. Hun driver idag app-selskapet Lillyapps.
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Dette er kurset som gir deg kunnskap, råd og praktisk 
veiledning om hvordan du bør gå frem for å drive PR på 
nett og skape positiv omtale av deg og din virksomhet.

Det er i den daglige samtalen med andre mennesker at 
kjennskap, holdninger og preferanser formes. Derfor er 
det ofte nær sammenheng mellom medieomtale og din 
virksomhets suksess. I dette kurset lærer du å påvirke 
presseomtale og omdømme med digitale virkemidler.

Kurset dekker blant annet:

• Hva er forskjellen på egne, betalte og fortjente medier?
• Hva skaper omtale?
• Hvordan lage en god pressemelding
• Er all omtale god omtale? 
• Hva kjennetegner et effektivt budskap? 
• Hvilke kanaler er mest effektive for å nå ut?
• Hvordan måler du effekten av arbeidet du har gjort?

SLIK FÅR DU PRESSEN 
TIL Å SKRIVE OM DEG

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet: Kl 09.00 - 15.30
Kursdato: 11. mars
Pris:  kr 4980,- inkl. lunsj og kursmateriell 
Kursted: Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 

Påmelding: www.webgruppen.no/kurs

KURSLEDER: ANDREAS ANDERSEN

Andreas er en erfaren kommunikatør som har jobbbet 
med formidling i over 10 år, som researcher, journal-
ist og kommunikasjonsrådgiver. Han har bygget og 
vært nettredaktør for en rekke nettsteder, blogget ak-
tivt siden 2004 og vært gjesteskribent i flere nettme-
dier. Til daglig er han Senior Associate i det nordiske 
kommunikasjonsbyrået JKL.
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PRØV OSS GRATIS!

www.webgruppen.no/gratiskurs

Vi arrangerer av og til gratis halvdagskurs for deltagere som aldri tidligere har 
vært på kurs hos oss. Oversikten over slike kurs finner du på 

www.webgruppen.no/gratiskurs





Webgruppen leverer kurs og kompetanse om nett og digital kommunikasjon til norske 
bedrifter og etater. Dette har vi gjort siden 2001, og kan skilte med en kundeliste på flere 
tusen selskaper, deriblant mange av landets aller største virksomheter i både privat og 
offentlig sektor.

Vårt viktigste faglige fokus er at alle tiltak i digitale medier skal bidra til verdiskapningen 
i virksomheten. For noen betyr dette å selge varer og tjenester. For andre betyr det å 
markedsføre bedriften, drive inform-asjonsarbeid eller yte kundeservice. 

Vi tilbyr et bredt spekter av både grunnleggende kurs og fordypningskurs om forskjellige 
aspekter av dette arbeidet. Med utgangspunkt i statistikk, analyse, egen forskning og aktiv 
deltaelse i internasjonale fagmiljøer, produserer vi også bøker, rapporter og artikler om 
faget vårt. Vi yter dessuten beslutningsstøtte og annen rådgivning til utvalgte kunder.

Den fullstendige oversikten over Webgruppens produkter og tjenester finner du på 
www.webgruppen.no
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FØLG OSS I SOSIALE MEDIER!
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