
Behöver du hjälp att effektivisera din digitala marknadsföring? Med denna rådgivning får du 
hjälp se över hur du marknadsför dig idag samt inom vilka områden du kan förbättra dina 
insatser. Kanske behöver du en mer strukturerad plan för marknadsföringen eller hjälp att ta 
fram en tydligare målgruppsdefinition? Dessa och andra frågeställningar kan du få rådgivning 
inom via ”Digital marknadsföring - Styra & Planera”. Rådgivningen är subventionerad via lands-
bygdsprogrammet och vänder sig till dig som har din verksamhet på landsbygden i Kalmar län.

Mål med rådgivningen
Syftet är att stärka den egna verksamheten, och skapa möjligheter till ökad försäljning eller 
ökad effektivitet internt genom att ta kontroll över sin marknadsföring genom ökad styrning 
och planering.

Så här går det till
Tillsammans definierar vi behovet och vad rådgivningen ska innehålla. 
Rådgivningen är unik utifrån deltagarens behov, exempel skulle kunna vara skapandet av de-
taljplaner för vad som ska produceras/skapas för olika digitala kanaler samt hur och var det 
sprids i de olika kanalerna. Det skulle också kunna vara stöd att producera en egen video med 
specifikt syfte kopplat till försäljningsmål. Eller så vill man säkerställa att kommunikationsarbetet 
ligger i linje med försäljningsarbetet. Rådgivningen sammanfattas skriftligt av MEDIA4YOU.

Omfattning
Rådgivningen är över tre tillfällen. Vid första tillfället gör vi en analys över behovet. Vid andra 
tillfället genomför vi rådgivningen. Vid det tredje tillfället följer vi upp utfallet och om det finns 
frågetecken att reda ut. Rådgivningen sker på plats i deltagarens verksamhet, på distans eller i 
MEDIA4YOU's lokaler.

För vem?
Rådgivningen ingår i projektet Nya jobb och finansieras av Landsbygdsprogrammet. 
Rådgivningen vänder sig till små och medelstora företag inom olika branscher på landsbygden 
(utanför tätorter om 3 000 invånare) i Kalmar län. Rådgivningen inom Nya jobb vänder sig inte till 
primärproduktio-nen.
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RÅDGIVNING
Styra & planera digitala marknadsföring

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Kalmar Priset är subventionerat med 70% 
via landsbygdsprogrammet.

KOSTNAD
1170 kr (ex moms)

ANMÄL DIG PÅ
anmalan@media4you.se




