
Funderar du på att utvidga din verksamhet med e-handel? Att starta e-handel skapar många möjligheter men 
innebär mer än att få upp en shop på nätet. Det finns flera delar du behöver tänka igenom innan du drar igång. 
Alltifrån vilka tekniska lösningar som finns och vilken som är lämplig för dig, till hur du löser logistik, hur du 
paketerar dina produkter eller dina tjänster för e-handel. Delta i denna kurs och lär dig mer om vad det innebär 
att starta e-handel och vad du behöver tänka igenom innan.

Kunskapsmål
Efter kursen skall deltagarna kunna orientera sig bland webbhandelsplattformar och betallösningar 
samt kunna utvärdera alternativ utifrån en befintlig verksamhet. Kunna planera och paketera 
produkter till en webbshop. Syftet är att öka sin försäljning genom näthandel. Kursen är 
diplomerande.

Innehåll
Genomgång grunder i en E-handel

Verksamhetsförutsättningar vid uppstart E-handel 

Produktpaketering för E-handel. 

Typiska kundbeteende vid köp via E-handelsplattformar 

Föredragare

Kurslängd & träffar
Kursen är online och omfattar 11 timmar varav 2 timmar är självständiga övningar. 3 träffar á 3 timmar. 

Casebaserade övningar
Övningarna utgår ifrån skarpa case. Det vill säga att föremålet för övningarna är i första hand 
deltagarnas egna verksamheter, skulle det inte vara möjligt tillhandahålls ett case. 

Syftet med detta är att deltagarna ska få träna sina färdigheter under realistiska former samt få en ökad 
behållning efter kursens genomförande. Tillvägagångssättet bidrar även till en naturlig 
verksamhetsutveckling där kompetensen återfinns inom den egna organisationen. 

För vem?
Företagare eller medarbetare som vill få nya kunskaper, insikter & erfarenheter och stärka sin kompe-
tens inom digital kommunikation. Utbildningen ingår i projekt Nya jobb och finansieras av Landsbygds-
programmet och vänder sig till små och medelstora företag inom olika branscher (exkl primärproduktion 
och förädling) på landsbygden (utanför tätorter om 3 000 invånare) i Kalmar län. 
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