DISTANSKURS

Growth Marketing för startups,
entreprenörer och småföretag

INNEHÅLL:
Distansutbildning om growth marketing och hur det
appliceras på praktiskt arbete med digital marknadsföring
och strategi för startups, entreprenörer och småföretag.
Passar dig som är ansvarig för ert bolags tillväxt och som
vill få ordning och reda och en tydlig plan mot tillväxt.
Kursen består av fem tillfällen med tillhörande
videomaterial över fem veckor.
5 schemalagda workshops (7,5 h)
+ eget arbete, uppskattningsvis 10 - 15h

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

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

21 september 2021

● 5 online workshops
● 3 studiemoduler

Kursledare: Erik Modig

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

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

○ Marknadsstrategi
○ Kund- och marknadsorientering
○ Digital försäljning och marknadsföring

Marketing Levels
www.marketinglevels.com
Vi transformerar bolag till vinstmaskiner.
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STARTUP GROWTH MARKETING - RÄTT FRÅN BÖRJAN

VARFÖR ÄR MARKNADSFÖRING OCH GROWTH
MARKETING VIKTIGT FÖR NYA OCH SMÅ FÖRETAG?
Företag i en uppstartsfas har ofta varken tid eller ibland kompetens- och
kunskaps för att hitta bästa vägen till tillväxt.
●

Begränsade resurser gör det svårt att fokusera och prioritera

●

Entreprenörer och grundare saknar ibland marknadsföringskompetens

●

Fokus ligger på produkten, och därmed bra med en hjälpande hand som riktar om mot
tillräckligt kund- och marknadsorientering

●

Finansiärer och ägare ställer krav på en tydlig growth funnel, som visar hur man ska
växa, vilket inte alltid hinns med att ta fram, vilket i sin tur försenar viktiga
investeringar

●

Time to market är kritisk och kräver en tydlig go to market-strategi

●

Nya och små bolag tjänar mycket på ökad förståelse för vad som driver kund till köp

●

Kompetensutveckling hinns inte med eller prioriteras bort

2

Marknadsföring för startups, entreprenörer och småföretag
STARTUP GROWTH MARKETING - RÄTT FRÅN BÖRJAN

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 PROGRAMMET TILL:
Programmet utgörs av fem träffar, plus tre moduler med instudering och arbete.
Varje modul berör ett viktigt tema och innehåller inspelade föreläsningar, övningsmaterial och möjlig feedback.
STEG 1
Webinar uppstart:
1,5 timma

MODUL 1
MARKNADSSTRATEGI

STEG 2
Webinar:
Workshop 1,5 timma

STEG 3
Webinar:
Workshop 1,5 timma

MODUL 2
KUND- OCH
MARKNADSORIENTERING

STEG 4
Webinar:
Workshop 1,5 timma

STEG 5

Avslutande Webinar:
Workshop 1,5 timma

MODUL 3
DIGITAL FÖRSÄLJNING &
MARKNADSFÖRING

7 ﬁlmer

6 ﬁlmer

7 ﬁlmer

Övningsmaterial

Övningsmaterial

Övningsmaterial

4

Marknadsföring för startups, entreprenörer och småföretag
STARTUP GROWTH MARKETING - RÄTT FRÅN BÖRJAN

PROGRAMMET I DETALJ
1. MARKNADSSTRATEGI

2. KUND- OCH MARKNADSORIENTERING

I första modulen sätter vi grunderna för er tillväxt. Vi
gör en inventering av er affärs- marknads-, och
varumärkesstrategin. Vi går igenom hur
marknadsföring på bästa sätt bidrar till tillväxt och
hittar de förbättringar som kan gynna er mest på kort
och lång sikt.

I andra modulen säkerställer vi att ni är kund- och
marknadsorienterade. . Vi säkerställer att vi vet vad
marknadsföringen ska bygga samt att vi har de
delar som påverkar kunderna till att köpa och vilja
betala.

Denna modul hjälper er att:

● analysera era kunder för att kunna ta fram tydliga
kundproﬁler och segment
● analysera kundresan för att hitta styrkor och
svagheter
● förstå hur de kopplar kundresan till försäljning i
e-handel och digitala tjänster
● hjälpa med utveckling av tydlig
varumärkesstrategi som driver sälj
● gå igenom varumärkeselement och plattform och
hjälpa med val av dessa

● förtydliga skillnader mellan olika beståndsdelar i
affärs- marknads- och varumärkesstrategi.
● gå igenom er marknadsplan, pitch deck eller annan
planering för att se att ni är på rätt väg
● jobba igenom marknadsstrategi med tillhörande
stakeholder-analys
● börja bygga er tillväxtplan och growth funnel
Till modulen hör 7 ﬁlmer:
1. Hur marknadsföring fungerar
2. Vad är vad inom marknadsföringsstrategi?
3. Marknadsplanens olika delar
4. Marknadsföringens verktyg för tillväxt
5. Att skapa en lyckad affärs- och marknadsstrategi
6. Stakeholder-analys och marknadssegmentering
7. Så sätter ni upp en tillväxtplan och growth-funnel

Denna modul hjälper er att:

Till modulen hör 6 ﬁlmer:
1. Analys av kundens drivkrafter
2. Att mappa er kundresa
3. Skapa ett värdeerbjudande som säljer
4. Så förbättrar ni er kundupplevelse
5. Varumärkesstrategi - positionering för tillväxt
6. Att välja och skapa en varumärkesidentitet

3. DIGITAL FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING
I tredje modulen sätter vi grunderna för er
kommunikationsplan, era varumärkesbyggande aktiviteter samt hur ni driver försäljning på bästa
sätt. Vi går igenom de vanligaste sälj- och
marknadsföringskanaler och hur ni ökar effekten i dessa. Vi
går även igenom moderna begrepp som performance
marketing, marketing automation och thought leadership.
Denna modul går igenom hur företagen kan skapa:
● en kommunikationsplan, speciﬁkt anpassad för digital
kommunikation
● konkreta tips för att öka effekt av såväl sälj som
varumärkesbyggande kommunikation
Till modulen hör 7 ﬁlmer:
1. Nödvändigheterna inom digital marknadsföring
2. Hur man arbetar med en aktivitets- och
kommunikationsplan
3. Ökad effekt av annonsering
4. Ökad effekt via hemsida & e-handel
5. Ökad effekt via mail & säljkontakter
6. Ökad effekt via eget kundregister
7. Ökad effekt av varumärkesdrivande kommunikation
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PROGRAMMET GER VARJE DELTAGARE
●

En övergripande förståelse för vilka områden inom
marknadsföring ni måste jobba med, i tur och ordning

●

Insikter i vad som är need to have och nice to have

●

Noggrann genomgång av growth marketing och hur
man arbetar med detta

●

Praktiska verktyg för att säkerställa att
marknadsföringsstrategin är av hög kvalitet

●

Kontroll av att er pitch deck förklarar marknadstillväxten
på ett tillfredsställande sätt för investerare och ägare

●

Verktyg för att ta säljpitcher och kommunikationsplan
till nästa nivå

●

Möjlighet att diskutera marknadsföring och strategi med
experter med bevisat praktisk och forskningsbaserad
kunskap

●

Tillgång till allt material i 90 dagar efter avslutat
program

30 min.
personlig
feedback
med Erik

Diplom

Mallar och
formulär

Ordlista

Studieanvisningar

Tips och
quick-wins

Kursinnehåll

20 video-

föreläsningar

Breakout
sessions

Webinars
med Erik
5 x1.5 h
Övningsuppgifter

Boken
Bang for
the Buck
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VID PROGRAMMETS SLUT HAR VARJE DELTAGARE
●

En deﬁnierad growth funnel

●

Målgrupps- och stakeholderanalys

●

Ett värdeerbjudande som verkligen säljer

●

Deﬁnierad varumärkesstrategi för långsiktig framgång

●

Pitch deck eller marknadsplan

Vi ger dig alla de verktyg du behöver för att sätta upp en growth funnel
som guidar bolaget till nästa nivå av tillväxt
Vi hjälper dig att göra en stakeholderanalys genom att identiﬁera vilka aktörer som spelar störst roll för
dig, och hur du mest effektivt kan påverka dessa

Alla företag måste kunna förklara vad deras kunder får ut av deras produkter och tjänster, och vad som
är unikt med deras erbjudande. Vår workshop hjälper dig att ﬁnna ert unika erbjudande
För att kunna bygga trovärdighet och långsiktig framgång måste varje företag ﬁnna sin
varumärkesidentitet, position och de varumärkeselement som verkligen påverkar kunderna
Under programmets gång hjälper vi dig att bygga en tydlig struktur för marknadsföring och tillväxt.
Detta blir en naturlig beståndsdel till pitch deck eller marknadsplan och en konkret grund för hur du bör
strukturera organisationen och teamet för framtida tillväxt
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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 för att kunna sätta upp en
actionplan för alla deltagande företag.
Därefter följer fyra moduler som vardera utgörs av fyra steg:
1) Kunskaps- och inspirationsvideor
Genom en e-learningplattform får deltagarna tillgång till inspelade
videos som berör ämnet för modulen. Dessa är av hög kvalitet,
pedagogiska och går att ta till sig på dator, telefon eller padda.
2) Övningsmaterial
Till modulen hör ett övningsmaterial som varje bolag får jobba med.
Här kan varje bolag fokusera på det som de har störst behov av.
3) Workshop, digital på 1,5 timma
I varje modul har vi en workshop på motsvarande 1,5 timme där vi går
igenom materialet, lyfter lärdomar, håller diskussioner och ger
feedback. På så sätt känner alla deltagare att de förstår och kan
applicera materialet på sitt speciﬁka bolag.
4) Skriftlig + one-on-one feedback
Varje bolag 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
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PROGRAMLEDAREN ERIK MODIG
Erik har arbetat med forskning och undervisning inom
marknadsföring och marknadskommunikation sen 2006
vid Handelshögskolan i Stockholm.
Erik är en mycket van föreläsare och har fått ﬂertalet
priset, bland annat som Årets Lärare vid
Handelshögskolan. Han har jobbat med utbildning av
bolag senaste 15 åren. Erik jobbar dagligen med digital
utbildning och har vana inom alla aspekter av digital
leverans. Eriks kurser senaste halvåret heter bland annat
Growth for Startups, Diplomerad Growth Marketer, Så
skriver du en marknadsplan, Kommersiell Strateg samt
alla olika delar inom marknads- och varumärkesstrategi.
Eriks digitala kurser senaste halvåret har en snittrating på
4,8 av 5.

Marketing Levels
Erik har de senaste åren handlett uppemot hundra bolag till mer
effektiv marknadsföring. Han jobbar med allt från startup och scaleups till
globala koncerner. Han anlitas regelbundet för att utvärdera och förbättra
affärs- och marknadsplaner samt pitch decks samt ger råd till ledningar
kring hur de ska prioritera inom marknadsföring.

Årets Marknadsföringsbok
Erik är författare av ﬂertalet
böcker om marknadsföring där
hans senaste bok om effektiv
marknadskommunikation 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 det 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, kunskapsmässigt och gav individuell
uppmärksamhet så alla deltagare blev sedda. Är supernöjd och
kommer ta med mig många av metoderna som praktiserades och
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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