
Chefskurs för dig som vill driva tillväxt.

Klicka här  

för anmälan
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Diplomerad  
Kommersiell 
Strateg

Marketing Levels

Digital utbildning som transformerar 
bolag till vinstmaskiner.  
Genom forskningsbaserad kunskap 
paketeras det ni kan och gör bäst till  
värde för era kunder, anställda och ägare.

www.marketinglevels.com

DISTANSKURS

Innehåll

Distansutbildning för dig som chef eller dig med chefsambitioner 
inom marknadsföring och sälj, som vill utöka din kompetens och bli 
diplomerad kommersiell strateg. Kursen sträcker sig över sju veckor 
och består av sju mötestillfällen med tillhörande videomaterial. 

14 900 kr | exkl moms för en deltagare

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

 → 7 online workshops
 → 3 studiemoduler

 ↪ Resultat-, marknads- och kundanalys
 ↪ Värdefokuserad strategi
 ↪ Digital försäljning och marknadsföring

 → 20 videoföreläsningar
 → Mallar och övningsmaterial
 → One-to-one personlig feedback

https://www.marketinglevels.com/distans/kommersiellstrateg
http://www.marketinglevels.com
mailto:mail%40marketinglevels.com%20?subject=
https://www.marketinglevels.com
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Så går kursen till: Programmet utgörs av sju träffar med arbete i tre moduler mellan  
varje träff. Varje modul berör ett viktigt tema och innehåller 
inspelade föreläsningar, övningsmaterial och feedback.

För att kunna sätta långsiktiga strategier och optimera 
kortsiktig taktik behöver vi förstå hur vi presterar 
(resultatanalys), hur våra kunder tänker, känner och beter 
sig (kundanalys), samt vilka faktorer som kommer att 
påverka vår framgång (marknadsanalys, konkurrentanalys, 
omvärldsanalys). Du får ramverk och templates för att 
genomföra och utvärdera analyserna som ligger till grund  
för era beslut.

Vi går igenom vad som är vad inom strategi, samt vad 
som utgör en framgångsrik strategipresentation. Utifrån 
detta kan vi analysera vilka beslut om affärsstrategi och 
marknadsstrategi samt vilka avvägningar som finns i dessa 
val. Vi gräver även djupare i hur man blir verkligt lösnings-
och värdefokuserad och hur man tar med det in i en tydlig 
varumärkesstrategi som bidrar till affärsnytta. 

Vi går igenom hur man arbetar framgångsrikt med olika typer 
av aktiviteter och plattformar för att skapa kort- och långsiktig 
tillväxt. Vi diskuterar hur man balanserar budget och arbete 
beroende på vilka mål man har. 

Vi går igenom kommunikationsplanen och dess olika bestånds-
delar, som kortsiktigt sälj, långsiktigt fokus, marketing 
automation, performance- och growth-perspektiv etcetera. 

Steg 1
Webinar:
Inledning 1,5 timme

Steg 2
Webinar:
Workshop 1,5 timme

Steg 3
Webinar:
Workshop 1,5 timme

Steg 4
Webinar:
Workshop 1,5 timme

Steg 5
Webinar:
Workshop 1,5 timme

Steg 6
Webinar:
Inledning 1,5 timmar

Steg 7
Webinar:
Avslutning 3 timmar

Resultat, marknads- och kundanalys

MODUL 1

Värdefokuserad strategi

MODUL 2

Digital försäljning och marknadsföring

MODUL 3
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Kursen ger dig:

En resa som skräddarsys av varje individuell 
deltagare.

Varje program börjar med att varje deltagare definierar ett 
projekt som de vill jobba med och få konkret kunskap och 
feedback kring. Arbetsinsatsen är upp till varje deltagare och 
du kan välja att gå in i kursen för att inspiration och ökad 
kunskap såväl som att se det som en arbetsresa med ditt eget 
projekt.

Personlig feedback under programmets gång via email och 
one-to-one med Erik infår. Vi har en pågående dialog under 
programmet och ser till att du kommer i mål.

Du får en ökad helhetsförståelse och självförtroende i att 
förklara och illustrera hur marknadsföring och sälj som 
bidrar till företags framgång. Det är en kompetens som ökar 
möjligheterna att ta på sig större uppgifter.

“Är otroligt glad att jag gick kursen och gillade allra mest att 
den är så ”hands on” och att Erik har varit så generös med 
feedback och input till varje deltagares egna utmaningar.  
Det har dels varit väldigt lyxigt för egen del att få coachning 
och feedback på det man tampas med i vardagen, och 
samtidigt väldigt kul och intressant att få följa de andra i 
kursens egna utmaningar och branscher.”
Louise Abrahamsson, marknadsansvarig
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 → En person som kan ta ett helhetsgrepp kring hur 
marknad, sälj och kommunikation driver tillväxt.

 → En person som kan presentera och visa värdet 
av olika marknadsinsatser och hur ledning ska 
prioritera i frågor rörande marknadsföring. 

 → En person med insikter i hur digital tillväxt skapas. 

 → En person som kan bygga en långsiktig 
varumärkesstrategi.  

 → En person som kan driva på performance 
marketing och en transformation mot mer  
effektiv försäljning online.

 → En tydlig handlingsplan för vilka olika strategier 
som krävs för att växa, samt hur du ska utvärdera 
dem och vad som krävs för att ditt företag ska 
lyckas inom vardera av dem. 

 → Ett insatt bollplank för hur ni tar nästa steg  
inom företaget.

“Jag tog fram kursen Kommersiell  
Strateg för att fylla ett unikt kompetens-
behov hos företag. I dag mer än någonsin 
behöver bolag chefer och personer med  
chefsambitioner, som kan skapa samsyn  
och synergier genom hela den  
kommersiella kedjan – från marknads-
föring till sälj och även kundvård.

Kursen är för dig som vill få djup  
kunskap, tillfälle att diskutera komplexa 
frågor du möter i din vardag, samt få 
massvis av tips kring hur du tar marknads-
frågor upp till ledning.

Det här är min favoritkurs att ge och jag 
håller fortfarande kontakt med alla  
som har gått den. Jag hoppas att du också 
vill ingå i nätverket!”
Erik Modig, Grundare och kursledare

Kursen ger  
ditt företag:


