DISTANSKURS

Diplomerad Growth Marketing

STRATEGI + TAKTIK FÖR BOLAG MED FOKUS PÅ TILLVÄXT
INNEHÅLL:
Distansutbildning som presenterar Growth Marketing
och hur det appliceras på praktiskt arbete med digital
marknadsföring och strategi. Passar alla olika roller
inom marknad och sälj samt övriga funktioner inom
företag som vill få ökad kompetens inom tillväxt och
modern marknadsföring. Kursen består av fem tillfällen
med tillhörande videomaterial över fem veckor.
5 schemalagda workshops (9 h)
+ eget arbete, uppskattningsvis 5 - 10h

● 5 online workshops
● 4 studiemoduler

○ Effektivare marknadsföring
○ Kund och marknadsanalys
○ Varumärkesstrategi
○ Kommunikation

● 20 videoföreläsningar
● Mallar och övningsmaterial
● One to one personlig feedback

12 900 kr exkl moms för en deltagare
Kontakta oss för grupprabatter och kundanpassade utbildningar.

Läs mer i efterföljande presentation eller på:
www.marketinglevels.com/distans/growthmarketer
Nästa kursstarter hösten 2021 är:
●
●

7 september 2021
18 oktober 2021

Kursledare: Erik Modig
Kontakt:
Cecilia Höft, kursadministratör
mail@marketinglevels.com
+46 70 830 29 29

Marketing Levels
www.marketinglevels.com
Vi transformerar bolag till vinstmaskiner.
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VAD ÄR GROWTH MARKETING?
Growth marketing kombinerar strategisk varumärkesmarknadsföring med
taktisk “performance”-marknadsföring, med syfte att driva tillväxt i alla delar av
kundresan. Growth marketing mäts inte bara i kortsiktiga leads som genereras, utan
även i långvarig varumärkeskännedom, efterfrågan och lojalitet.

HITTA POTENTIELLA
NYA KUNDER

GÖRA KUNDER
INTRESSERADE

FÅ KUNDER
ATT KÖPA

SKAPA
LOJALITET
OCH
ÅTERKÖP

SKILLNAD MOT GROWTH HACKING?

Growth hacking används ofta som en synonym till growth marketing. Men medan growth marketing handlar
om att bygga en helhetsförståelse och system som producerar tillväxt, är growth hacking en uppgift där man
fokuserar på en enskild del och använder tillgänglig data för att hitta nya och ibland oväntade sätt att växa.
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SÅ GÅR DISTANSKURSEN TILL:
Programmet utgörs av fem träffar med arbete i fyra moduler mellan varje träff.
Varje modul berör ett viktigt tema och innehåller inspelade föreläsningar, övningsmaterial och möjlig feedback.
VECKA 1

VECKA 2

Webinar 1:
Kick-off 1 timme

Webinar 2:
Workshop 2 timmar

MODUL 1.
EFFEKTIVARE
MARKNADSFÖRING
5 ﬁlmer
Övningsmaterial

VECKA 3

VECKA 4

Webinar 3:
Workshop 2 timmar

MODUL 2.
KUND- OCH
MARKNADSANALYS
5 ﬁlmer
Övningsmaterial

Webinar 4:
Workshop 2 timmar

MODUL 3.
VARUMÄRKESSTRATEGI
5 ﬁlmer
Övningsmaterial

VECKA 5

Webinar 5:
Avslutande
Workshop 2 timmar

MODUL 4.
KOMMUNIKATION
5 ﬁlmer
Övningsmaterial
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KURSEN GER DIG:
●

En tydlig struktur och plan för hur du skapar framtida tillväxt

●

Förklaringar till hur du skapar synergier mellan marknadsföring
och sälj

●

Viktiga psykologiska insikter i hur din kund resonerar och agerar

●

Guider för att sätta upp din growth funnel för att optimera tillväxt

●

Förståelse för hur en tydlig varumärkesstrategi stärker er på
marknaden ökar dina affärer långsiktigt

●

Exempel på hur du kan jobba med growth- och
performance marketing, samt marketing automation

●

Verktyg och en plan för hur du effektiviserar din marknadsföring
och driver tillväxt

Diplom

20 min
Personlig
Feedback
med Erik

Tips och
quick
-wins
Mallar och
formulär

Ordlista

Videoföreläsnin
gar

Studie
anvisning

Webinars
med Erik
5x 1.5h

Breakout
sessions
Övningsuppgifter

Boken
Bang for
the Buck
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KURSEN GER DITT FÖRETAG:
●

Distansutbildning som innebär:
○

Inga resor eller hotellnätter

○

Instudering på valfri tid för smidig och effektiv inlärning

○

Lärarledda föreläsningar via Zoom

●

Ökad marknadskompetens för dig som deltagare.

●

Utbildning baserad på många års forskning och marknadserfarenhet

●

Uppfräschning av dina kunskaper om den nya tidens sälj- och
marknadstänkande

●

Din förståelse och implementering av begreppet Growth

●

Fokus på både på tillväxt och lönsamhet, på både kort och lång sikt.

●

Samsyn inom företaget – lämplig för ﬂera roller internt

●

Förståelse för sambandet mellan strategi, marknad, sälj, varumärke
och resultat

●

Verkliga exempel på företag som lyckats

AFFÄRSUTVECKLING

MARKNAD

GROWTH
KUNDUPPLEVELSE

SÄLJ
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VILKEN ROLL HAR DU OCH HUR GYNNAS DEN
AV GROWTH MARKETING-KOMPETENS?
Framförallt är growth marketing en
nyckelkompetens för alla roller inom
marknad, sälj och kundservice.
Även roller inom ledning som vill
orientera sig i modern marknadsföring
och kunna sätta tydligare strategier
och riktlinjer för företagets tillväxt har
stor nytta av kompetensen.
Produkt- och affärsansvariga som vill
öka sin kompetens inom kund- och
marknadsfokus brukar se growth
marketing som ett värdefull utbildning.

VD/CFO

MARKNAD &
PRODUKT

GROWTH
CRM

SÄLJ
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PROGRAMMET I DETALJ
1. EFFEKTIVARE MARKNADSFÖRING

2. KUND OCH MARKNADSANALYS

Vi inleder med att sätta den övergripande
strukturen för hur marknadsföring och sälj
ska bidra maximalt till företagets framgång.
Vi går igenom hur kursens beståndsdelar
bidrar till en förbättrad affärsoch marknadsplan samt vilka delar som
måste vara på plats för att ni ska femdubblas
på fem år.

För att kunna vässa och optimera
beteenden i er growth funnel behöver vi
förstå kundresan och kundpsykologin
bakom – hur din kund tänker och vad
som ligger till grund för ett köp. När du
lärt känna din kund kan du konkretisera
vilka beslut de gör och hur du påverkar
dem för att vinna ﬂer kunder. Du får
också en praktiskt orienterad checklista
för att kontrollera era kunders
upplevelser så att ni får ﬂer, nöjdare och
mer betalvilliga kunder.

Vi går igenom grunderna inom growth
marketing och de vanligaste quick-wins som
du kan titta på redan idag för att öka
konvertering och tillväxt.
5 ﬁlmer
1: Genomgång om hur marknadsföring bidrar till vinst
2: Marknadsaktiviteter för tillväxt
3: Growth mindset och att sätta upp er growth funnel
4: Fem vanligaste quick wins för att sälja mer idag
5: Tre vanligaste long ﬁxes för att sälja mer i framtiden



Övningsmaterial
Workshop på 2 timmar

5 ﬁlmer
1: Hur fattar kunden köpbeslutet?
2: Så analyserar du era kunder
3: Så mappar du er kundresa
4: Checklista för att optimera er påverkan
5: Förbättra er e-handel och ert kundmöte

Övningsmaterial
Workshop 2 timmar

3. VARUMÄRKESSTRATEGI
Denna modul hjälper er att se över er
strategi genom att:
- förtydliga skillnader på olika
beståndsdelar i affärs och
varumärkesstrategi.
- hjälpa med utveckling av tydlig
varumärkesstrategi som driver sälj.
- genomgång av varumärkeselement
och plattform och hjälp med val av
dessa.

5 ﬁlmer
1: Vad är vad inom marknadsföringsstrategi
2: Skapa ett attraktivt varumärkessyfte som får
alla att vilja jobba hos er
3: Skapa ett värdeerbjudande som attraherar
4: Skapa en stark varumärkesposition
5: Att skapa varumärkesidentitet och
kommunikationsplattform

Övningsmaterial
Workshop 2 timmar

4. KOMMUNIKATION
Denna modul skapar en
kommunikationsplan, speciﬁkt
anpassad för digital kommunikation,
med fokus på performance
marketing. varumärkestillväxt och
mätbarhet.
Vi går även in på hur ni skapar en
contentstrategi som leder till tillväxt
och thought leadership.

5 ﬁlmer
1: Affärsdriven kommunikationsplan
2: Utvärdering och performance marketing
3: Kanalval och marketing automation
4: Säljdrivande kommunikation
5: Varumärkesdrivande kommunikation

Övningsmaterial
Workshop 2 timmar
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VARFÖR BEHÖVER DU GROWTH MARKETING-KOMPETENS?
1. MARKNADSFÖRING SKAKAR I GRUNDVALARNA

2. SÄLJ PERSONIFIERAS OCH HÅRDNAR

Marknadsavdelningen ställs inför nya möjligheter med
digitala kanaler och verktyg för effektiv databearbetning.
Growth marketing ger en verktygslåda för att strukturera och
utnyttja de nya möjligheterna. Marknadsföring kan inte vara
en kostnadspost, utan ska vara den självklara drivkraften
framåt för bolaget.

Att vara relevant för kunder och vinna i utvärderingen är
svårare än någonsin. Säljavdelningar måste förstå kunder
och det digitala medielandskapet på djupet, och koppla det
till effektiva sätt att nå ut för att öka sannolikheten att bli
vald. Growth marketing länkar samman sälj med
marknadsföring för ökat tillväxtfokus.

3. STRATEGIER MÅSTE ANPASSAS FÖR TILLVÄXT

4. MARKNADSAKTIVITETER TÄVLAR OM KUNDER

Growth marketing sätter långsiktiga strategier som kan
vägleda hela organisationen och driva både tillväxt och
lönsamhet. En avgörande pusselbit blir att vi går igenom vad
som är vad inom affärs- marknads- och varumärkesstrategi,
samt kopplar det till uppdragen för marknad och sälj.

Growth marketing orienterar deltagarna inom alla
digitala kanaler och kopplar det till performance
marketing, marketing automation, samt till modernt
varumärkesbyggande. I en värld av oändliga möjligheter
blir det den som prioriterar rätt som vinner.

GROWTH
MARKETINGKOMPETENS
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HUR SKAPAR VI GROWTH MARKETING-KOMPETENS?
MODUL 2. KUND OCH MARKNADSANALYS

MODUL 1. EFFEKTIVARE MARKNADSFÖRING
Vi inleder med att sätta den övergripande strukturen för hur
marknadsföring och sälj ska bidra maximalt till företagets framgång.
Vi går igenom hur kursens beståndsdelar bidrar till en förbättrad
affärs- och marknadsplan. Vi går igenom grunderna inom growth
marketing och de vanligaste quick-wins som du
kan titta på redan idag för att öka konvertering och tillväxt.

FYRA NOGA
SAMMANSATTA
MODULER

MODUL 3. MARKNADS- OCH VARUMÄRKESSTRATEGI
Denna modul hjälper er att se över er strategi genom att:
- förtydliga skillnader på olika beståndsdelar i affärs-, marknads- och
varumärkesstrategi.
- hjälpa med utveckling av en tydlig varumärkesstrategi som driver sälj.
TEXT TEXT TEXToch plattform och hjälpa till med val
- gå igenom varumärkeselement
av dessa.

För att kunna vässa och optimera sälj och era kunders beteenden i er
growth funnel behöver vi förstå kundresan och kundpsykologin bakom
hur din kund tänker och vad som ligger till grund för ett köp. När du har
lärt känna dina kunder kan du konkretisera vilka beslut de gör och hur
du påverkar dem för att vinna ännu ﬂer kunder. Du får också en
praktiskt orienterad checklista för att kontrollera era kunders
upplevelser, så att ni får ﬂer, nöjdare och mer betalvilliga kunder.

MODUL 4. KOMMUNIKATION

3.Denna
MARKNADSAKTIVITETER
TÄVLAR OM KUNDER
modul skapar en kommunikationsplan, speciﬁkt
anpassad för digital kommunikation, med fokus på
performance marketing, varumärkestillväxt och mätbarhet. Vi
går även in på hur ni skapar en contentstrategi som leder till
tillväxt och thought leadership.
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VÅR PEDAGOGIK
Vårt mål är att ständigt ligga i framkant gällande digital pedagogik. Vi
utvärderar kontinuerligt och anpassar oss efter era behov.
Vår genomsnittliga utvärdering under senaste halvåret är 4,8 av 5.
Vi börjar alltid med en uppstartsworkshop där vi inventerar var alla bolag står
idag. Vi går igenom övningar och diskuterar igenom för att kunna sätta upp en
actionplan för alla deltagande företag.
Därefter följer fyra moduler som vardera utgörs av fyra steg:
1) Kunskaps och inspirationsvideos
Genom en e-learningplattform får deltagarna tillgång till inspelade
videos som berör ämnet för modulen. Dessa är av hög kvalitet och
pedagogiska och går att ta till sig på dator, telefon eller padda.
2) Övningsmaterial
Till modulen hör ett övningsmaterial som du får jobba med. Här kan
varje bolag fokusera på det som de har störst behov av.
3) Workshop, digital på 1,5 timme
I varje modul har vi en workshop på motsvarande 1,5 timme där vi går
igenom materialet, lärdomar och vi håller diskussioner och feedback.
På så sätt känner alla deltagare att de förstår och kan applicera
materialet på just sitt bolag.
4) Skriftlig + one-on-one feedback
Varje deltagare har under hela programmets gång möjlighet att skicka
in material för att få feedback via mail. De har även rätt att boka upp till
30 minuters individuell one-on-one snack.

Hemsida för kursen
samt möjlighet att
studera via dator
mobil eller surfplatta

Diplom
Alla deltagare som går
igenom programmet får
ett digitalt och vid
önskemål även fysiskt
diplom
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PROGRAMLEDAREN ERIK MODIG
Erik har arbetat med forskning och undervisning inom
marknadsföring och marknadskommunikation sedan
2006, vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erik är en mycket van och uppskattad föreläsare som har
fått ﬂera priser och utmärkelser, bland annat Årets Lärare
vid Handelshögskolan. De senaste 15 åren har han
arbetat med utbildning av bolag, och idag jobbar han
dagligen med digital utbildning med god vana inom alla
typer av digital leverans. Bland Eriks kurser från det
senaste halvåret ﬁnns Growth for Startups, Diplomerad
Growth Marketer, Så skriver du en marknadsplan,
Kommersiell Strateg, samt alla olika delar inom marknadsoch varumärkesstrategi. Dessa digitala kurser från det
senaste halvåret har en snittrating på 4,8 av 5.
Marketing Levels
Erik har de senaste åren handlett uppemot 100 bolag för att
skapa mer effektiv marknadsföring. Han jobbar med allt från
startups och scaleups till globala koncerner. Han anlitas
regelbundet för att utvärdera och förbättra affärs- och
marknadsplaner och pitch decks, samt ger råd till ledningar kring
hur de ska prioritera i sin marknadsföring.

Årets Marknadsföringsbok
Erik är författare av ﬂertalet
böcker om marknadsföring.
Hans senaste bok om effektiv
marknadskommunikation, Bang
for the Buck, blev utsedd till
Årets Marknadsföringsbok
2017. Den ges ut på engelska
2021.

”Detta var en väl sammansatt kurs med ett heltäckande upplägg kring tillväxt
och varumärkesstrategi i fokus. Utbildningen använde de senaste teknikerna
gällande rörligt material med interaktiv graﬁk, vilket gjorde det enkelt att följa
digitalt. Erik M som kursledare var av högsta nivå både gällande det
pedagogiska och det kunskapsmässiga. Han gav individuell uppmärksamhet
så alla deltagare blev sedda. Jag är supernöjd och kommer att ta med mig
många av metoderna som praktiserades. Jag rekommenderar verkligen er som
vill lyfta blicken i er marknadsstrategiska arbete att ta del av denna
utbildning”
Per Ögren, Affärsutvecklare MINC - The start up house of Malmö
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