
Hur jag sålde för 100 000 kr/
månad i min första e-handel

Dina steg för steg för att ta din e-handel  
från startup-fasen till nästa nivå!



I denna masterclass kommer 
jag visa dig hur du tar din e-
handel till nästa nivå med nya 
kunder och ökad försäljning.



Du kommer att kunna gå från att känna 
dig osäker på vad du ska göra och vad 
som faktiskt fungerar…  

…till att veta vilka steg du behöver ta för 
att få fler kunder + ökad försäljning och 
ta din e-handel till nästa nivå!



känner dig fast i 
startup-fasen men vill 
ta din e-handel och 
företag till nästa nivå 

vill kunna leva på din 
e-handel och äntligen 
få full frihet - där det är 
du bestämmer när och 
vart du jobbar

vill öka försäljningen och 
nå ut till fler nya kunder

osäker på vad som 
fungerar när det gäller 
marknadsföring och 
hur du gör för att få 
bästa resultat



Om du letar efter ”bli rik 
snabbt” snacket

Om du inte orkar göra  
det du lär dig, 
konsekvent

Om du är nöjd med den 
omsättning du har idag i 
din e-handel

Inte har en e-handel  
idag som du vill utveckla



”Har börjat tänka på ett annat sätt  
och det ger mig mer intäkter”

Linnea 
Vackrare hudhälsa 
av Linnea   



Berätta i kommentarerna vad 
du säljer i din e-handel idag

din t!!



1
Stegen till 100 000 kr, 
hur jag gjorde i min 
första e-handel och 
vad jag lärt mig sen 

dess 

3
E-postmarknadsföring, 
tekniken och olika typer 
av mailflöden du som 
e-handlare behöver 

2
Gå från att omedvetet 
behandla din e-handel 
som en sidoverksamhet 

till ett Entreprenher 
mindset 

Efter masterclassen  v"  du:



4
Konkreta och smarta 
sätt att sälja mer på 
sociala medier. Idéer 

du kan använda direkt 
efter masterclassen 

5
En enkel sak du kan, och 

säkert behöver göra, 
som garanterat kommer 
öka din försäljning och 

intäkter 

Efter masterclassen  v"  du:

Q&A
På slutet svarar på 

frågor + berättar om 
min helt nya kurs och 

community  



t#Stanna kvar 
       slutet!

BONUSAR X 2!



Jennie - Digital Entreprenher
Eget företag sen snart 10 år tillbaka som omsätter 
sjusiffriga belopp 

E-handel, digitala produkter och marknadsföring 

Föreläsare, digitala kurser, webshopar och  
Digital Entreprenher Podden 

Ledande och affärsutvecklande roller från 23 år 

Kandidatexamen i kommunikation, magisterexamen i 
projektledning, flera ledarskapsutbildningar 

Är från och bor i Karlstad med min man och vovve 

Slutat byta timmar mot kronor + har friheten att 
kunna jobba vart och när jag vill och med det jag vill 





E-handel
Min första webshop sålde för över sexsiffriga varje månad 
och blev Sveriges största Instagramkonto i sin nisch 

I min andra webshop tillverkar jag egna produkter hos en 
leverantör i Kina och omsätter sexsiffriga belopp 

Min tredje e-handel 2022 har fokus på digitala produkter och 
fick 35 beställning och 20 000 kr under några dagar 

Mer än 100 fantastiska kunder i kursen Starta din e-handel - 
starta och lansera en lönsam e-handel 

Börjat från noll, precis som du  

Testat och gjort alla fel, hittat det som funkar 

Spenderat mycket tid och pengar på att lära mig det jag ska 
lära dig idag och om jag vetat det jag vet idag hade allt varit 
så mycket enklare och snabbare



Då fler startar webshopar, blir det svårare och 
dyrare att hitta nya kunder och nå ut 

Väldigt många e-handlare misslyckas redan 
under första året (har läst upp till 90%!), 
anledningen att de inte lyckades med sin 
marknadsföring och varumärke 

Det gäller att sticka ut och synas, inte bygga en 
e-handel långt in i skogen… 

Som e-handlare och företagare är du en 
marknadsförare, oavsett om du vill eller inte. Du 
behöver bli bra på det för att lyckas. 

E-handeln har växt och kommer fortsätta 
(40% av all detaljhandel 2030)



Skillanden på vad ditt 
företag ÄR och vad du 
vill ATT DET SKA VARA 
är VAD DU GÖR



”Nästan 15 000 kr under lanseringsveckan, 
utan förkunskaper och två heltidsjobb”

Alex & Anna 
Campingboden 

  



”19 ordrar under lanseringsveckan och 
nästan 7000 kr, bara på lanseringsdagen”

Ebba, bydecor 

  



Samlat det jag gjorde  
+ det jag lärt mig här 

Marknadsföring är de två sista 
cirklarna 

Det två första cirklarna är 
grunden för tillväxt, gör du inte 
dem kan du inte bli lönsam 

Konsekvens + inte ge upp! 



Din konkreta plan för att ta dig från startup-fasen till 
nästa nivå. Prioritera och lägg fokus på rätt saker, vid 
rätt tidpunkt.  

Du behöver ha big business foundations. Mål, en 
ekonomisk plan med lön samt uppföljning. 

Sätt upp system som gör att det går snabbare att 
växa och effektiviserar ditt jobb 

Om du inte har ett tankesätt som tillåter dig att ta 
dig till nästa nivå, kommer du inte att komma dit. 

Gör du detta på rätt sätt har du lagt grunderna hos 
dig själv och din e-handel för att kunna växa 

Din väg till nästa nivå



Entreprenher mindset - ha ett medvetet tankesätt som 
gör det möjligt att växa till det du vill 

Tänk på och behandla ditt företag som det företag du 
vill att det ska vara i framtiden- redan nu.  

Säg inte ”mitt lilla företag", ”min sidoverksamhet” - det 
är ett växande företag, inte en hobbyverksamhet 

Du är ägare, VD, kreatör… - förminska inte dig själv 

Hur många växande och större företag hör du kalla sin 
”lilla e-handel”? 

Din väg till nästa nivå



Abundance vs scarcity mindset
”The mind is everything. What you think, you become” 

Scarcity - när en vinner, förlorar en annan. Så när 
någon annan lyckas, får ett jobb eller lön jag ville ha - 
så finns det mindre kvar till mig eller försvinner helt 

Abundance - det finns nog till oss alla och jag har 
många val och möjligheter. Samarbetar, ger och tar 
hjälp och är inte rädd för att misslyckas. 

Du behöver investera i dig själv och ditt företag, innan 
pengarna kommer till dig. Men de kommer! 

Se misslyckanden som lektioner som du behövde lära 
dig för att komma dit du skulle. Du kan inte komma dit 
utan dem. 



Mål och roadmap - om du inte är klar med vart du vill, 
hur ska du då komma dit? 

Vilka kortsiktiga och långsiktiga mål är det du vill nå? 
Bryt ned i år, kvartal, veckor och uppgifter dagligen 

Jobba i kvartal med uppföljning är bra tycker jag 

Mål för en e-handel utöver omsättning, vinst osv kan 
även vara antal ordrar, besökare på webshopen, hur 
mycket varje kund i snitt köper för, antal på maillista osv 

Gör rätt sak i rätt tid. I de allra flesta webshopar (och 
företag) är det vissa perioder du säljer mer och mindre, 
t ex mer i kvartal 4 än 1. Var medveten och planera efter 

Din väg till nästa nivå



Ekonomi - vilken är den ekonomiska planen för att 
kunna ta ut lön och kunna leva på din e-handel? 

Det händer inte genom att: inte ha koll på siffror, hur det 
går för företaget, vilka produkter/tjänster som går bäst 
eller som du tjänar mest på eller inte ha en realistisk 
budget, eller en budget alls… 

Ta ansvar för och ha koll på din ekonomi och siffror som 
en VD för ett större företag skulle göra för att kunna ta 
smarta och strategiska beslut och steg framåt 

Varje månad ha ett fast tillfälle där du gör en VD-
rapport och ekonomiuppföljning - till dig själv 

Din väg till nästa nivå



System -gör att det går snabbare att växa och 
effektiviserar ditt jobb 

SOP - standard operation systems 

Guider till det du gör i ditt företag ex göra/packa en 
order, lägga ut på SOME, beställa produkter  

Steg för steg instruktioner, skrivna eller i video, för en 
specifik uppgift eller projekt som är återkommande.   

Snabbt kunna ta in hjälp när du behöver det (kan vara 
några timmar i veckan inledningsvis) + att du 
effektiviserar genom att göra på samma sätt varje gång 

Projektplaneringsverktyg där du samlar uppgifter och 
aktiviteter. Jag använder Asana 

Din väg till nästa nivå





De rätta förutsättningarna för att kunna skala upp, 
få kunder, sälja mer och leva på ditt företag 

Du måste ha ett lönsamt erbjudande som du vet att 
din ideala kund är villig att betala för + har bra vinst 

Rätt erbjudande och lager för att kunna skala upp 

En konverterande webshop som är uppbyggd på 
rätt sätt så att kunder stannar och köper 

Ta hand om nya och VIP-kunder och bygga ett 
starkt och igenkännande varumärke 

Gör du detta på rätt sätt leder ökad trafik till mer 
sälj. Om grunden är fel = ingen/liten försäljning 

Grunden till en e-handel du kan leva på



Lönsamt erbjudande -produkt/tjänst som löser ett 
problem/behov hos din ideala kund som är nog 
stort att de är villiga att betala för det 

Rätt prissatta produkter/tjänster med rätt 
marginaler, som ger dig bra lönsamhet 

Rätt lager. Fokus på bästsäljare och inte för stor del 
av sådant som inte säljer som låser pengar 

Ett erbjudande som du kan leva på. Det ska finnas 
förutsättningar för att du ska kunna skala upp med 
det erbjudande du har. (50 tkr - 200 kr vinst - 250 st) 

Fundera på om du kan lösa fler problem för din 
kund, sälja till fler målgrupper, arbeta med ÅF… 

Grunden till en e-handel du kan leva på



Höj dina priser 

Öka gränsen för fri frakt (om du har) 
för att få upp ordervärdet 

Hur ofta höjer du dina priser?

Öka intäkterna direkt!



Konverterande e-handel - en webshop som konverterar 
dina besökare till kunder och höjer ordervärdet 

3 sekunder! Startsida som lockar, är tydlig och guidar 
vidare. Enkelt att navigera. 

Produktsidor som svarar på kundens frågor. Bra 
produkttexter och bilder är viktigt, annars köper ej 
kunden eller returnerar 

Sökmotoroptimering, SEO, fyra grundstenar 

Merförsäljning- öka kundens ordervärde. ”Du kanske 
också gillar”, andra har köpt”, ”du har tittat på” mm 

Grunden till en e-handel du kan leva på



Kundfokus - ta hand om kunderna och bygg ett starkt 
och igenkännande varumärke 

Stenkoll på din ideala kund och anpassa efter dem 

En bra och snabb kundtjänst är en konkurrensfördel. 
Addera en livechat eller kundtjänst t ex på Instagram? 

Vad gör du med trogna kunder/de som handlar för 
större summor? Belöna återkommande kunder- ex 
gåva, personlig hälsning, erbjudande…  

Tydligt och konsekvent varumärke i alla kanaler. Vem är 
du/ni, vilket värde ger ni, problem löser du och varför 
ska kunderna vilja vara en del av ditt community 

Grunden till en e-handel du kan leva på



Starta din e-handel – ALLT du behöver för att  
starta och lansera en lönsam e-handel. 

www.startadinehandel.se

Ma$%&a'!

https://digitalentreprenher.se/starta-din-e-handel/#kursen


Lägg in en emoji i kommentarerna 
så jag vet att allt känns bra :)

h! känns d"?





Hitta nya, potentiella kunder och skapa trafik 

Rätt erbjudande + rätt kund + trafik = sälj 

Fylla på med nya möjliga kunder löpande i olika  
faser under hela kundresan 

Skapa community och utbilda följarna i varför de 
behöver dina produkter eller tjänster 

Vad kan du ge för värde till dina följare? 

Gör du detta på ett bra sätt fyller du på med 
intresserade leads löpande = nya kunder löpande! 

Nå ut och skapa engagemang



Innehåll kundresan- för att följa, värma och konvertera 

Innehåll som har kort livslängd och försvinner snabbt- 
Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn 

Innehåll som har lång livslängd och mer sökbart - 
blogg, Youtube, podcast 

Bygga ett community - vilket problem löser du för dina 
kunder + varför ska de vilja följa dig/vad får de? 

Processer för att kunna skapa mycket innehåll, ex 
återanvända, batcha eller UGC samarbeten 

Sökmotoroptimera ditt innehåll - förutom webshopen 
även Instagram, blogg, podcast mm 

Nå ut och skapa engagemang



Tips!
Answer the public 

answerthepublic.com

http://answerthepublic.com


Trafikdrivande kanaler - välj någon/några kanaler som 
passar dig och där din målgrupp finns 

Du behöver inte vara i alla kanaler och göra allt ”nytt” 

Egna vs lånade kanaler - Instagram räcker inte som 
enda marknadsföringskanalen, du kan ej påverka den 

Egna kanaler - E-post, blogg, podcast etc 

Andras kanaler - vilka andra har samma målgrupp som 
dig? Vara med i podd, samarbete, reel, influencers 

Glöm inte fysiska kanaler - som pop-up och event 

Betald annonsering 

Nå ut och skapa engagemang



Driva trafik direkt till webshopens startsida eller en 
produkt 

Driva trafik även till de kanaler du ger värde i som kan 
flytta kunden framåt i kundresan, t ex en blogg, video 

Driva trafik till en freebie / lead magnet - något av 
värde du kan ge till dina följare, t ex en guide, checklista, 
webinar, polls (rösta och vinn) och quiz 

Om du har betald annonsering är det i många fall 
billigare att driva trafik till en lead magnet, än köp på 
din webshop och är bättre att 

E-postmarknadsföring är en bra kanal - prata mer om! 

Nå ut och skapa engagemang



Min mest effektiva säljkanal

E-postmarknadsföring



E-postmarknadsföring

En av de bästa marknadsföringskanalerna och ett 
måste för e-handlare om du frågar mig! 

Det är inte bara ett nyhetsbrev, ge värde och vara 
intressanta och få följarna till lojala fans 

Användare: LinkedIn 250 miljoner, Facebook 2,9 
miljarder, e-post 4,26 miljarder 

91% av dem använder mail dagligen, 58% av dem 
öppnar mailen det första de gör på morgonen 

Du äger din egen lista och e-post fungerar på i stort 
sett alla steg i kundresan 

Mål: att 30 % av omsättningen ska komma från e-
postmarknadsföring



En serie med mail som påbörjas automatiskt vid en 
specifik händelse: 

Välkommensekvens - när någon går med på 
maillistan, upp till 5 mail 

Lämnad varukorg - kund påbörjar ett köp men lämnar 
kassan (7 av 10 lämnar sin varukorg men upp till 80 % av 
köpen kan räddas), upp till 3 mail 

Efter köpet - orderbekräftelse, kvitto men kan även vara 
tack, lämna en recension och sälja mer, upp till 5 mail 

Återkommande kund - köpt mer än 1 gång, upp till 3 
mail 

Några typer av mailflöden



VIP-kund - lojala kunder premieras, upp till 2 mail 

Vinna tillbaka kunder - Kunder som inte handlat 
sen en viss period som får erbjudande om att 
komma tillbaka, upp till 5 mail (45-120 dagar) 

Mail som du skickar ut löpande: 

Nyhetsbrev ca 1/vecka - ge värde, produkter, 
varumärke, how to, vad du står för, behind the 
scenes, kunder, recensioner, press, intervjuer etc 

Kampanjer - du skickar då du har dem inplanerade 

Några typer av mailflöden



T(n)
Anpassat för e-handel och din  
e-handelsplattform (kan finnas i) 

Mailchimp 

Klavyio 

Omnisend 

Jilt, Abandon app, Abandon aid





Ökad försäljning - nya kunder, återkommande kunder 
och öka summan kunden köper för  

Nya kunder - erbjud löpande på dina plattformar 

Om man inte säljer nog mycket, lätt att leta nya 
kunder med annonser, TikTok…  

Återkommande kunder - mersälj, VIP 

Arbeta för högt customer lifetime value (CLV) -lös fler 
problem för samma kund inom din nisch 

Om du gör detta rätt skapar du många säljtillfällen 
där dina följare kan bli kunder och kunder köpa mer 

Konvertera och sälja mer



Lanseringar/produktsläpp - gör fler löpande 

Samarbeten - kompletterande eller influencers 

Andras kanaler - ÅF, mässor, pop up 

Kampanjer - löpande under året 

Paket - sälj din bästsäljare ihop med något annat 

Merförsäljning på webshopen - t ex i kassan 

Automatiska mail - ex lämnad varukorg 

Annonsering - sociala medier 

Konvertera och sälja mer



som
DIGITALENTREPRENHER.SE/LIVEBONUS

utlovat!



Live-shopping genom att sända live på 
Instagram, länkar till produkter i bion 

Gör en händelse på Instagram och fråga 
vilken av två produkter/paket personen gillar 
bäst och skicka en rabattkod i ett DM till de 
som svarar 

Gör en 24 h rea i händelser på Instagram. 

Sälja på sociala medier



Du kom till den här 
masterclassen av en 
anledning, att utveckla 
din e-handel till nästa 
nivå eller hur?



Och tänk om du…

2023 gör ditt absolut bäst år någonsin 

Dina bästa resultat + mycket mer pengar på kontot 

Kunna leva på din e-handel och ta ut en lön 

Kan köpa den bil eller resa du vill ha 

Ha möjlighet att ta hundpromenaden när du vill 

Du får mer frihet och flexibilitet i jobb och liv och kan 
börja bestämma vart och när du jobbar 

Du har en tydlig process att följa för din e-handels 
fortsatta tillväxt 



Men hur gör jag             d*a egentligen?



1 2Gör det själv

Du kan fortsätta som du 
gjort på egen hand, följa 
sociala medieexperter på 
Instagram och googla

Med mentor och 
stöttande nätverk

Med en mentor som 
gjort resan + ett 
stöttande nätverk + du 
får veta VAD du ska 
göra och när

Du har           val:två



Marknadsföring för e-handlare - den enda kurs och community  
du behöver för att ta din e-handel till nästa nivå! 

www.lönsamehandel.se

https://digitalentreprenher.se/starta-din-e-handel/#kursen


Välkommen till din nya verklighet efter 
Marknadsföring för e-handlare…

Dina bästa resultat någonsin och mycket 
mer pengar på kontot 

På väg mot att kunna leva på din e-handel 
och få full frihet 

Löpande nya kunder och ordrar på autopilot 

En tydlig plan för din e-handel och företags 
fortsatta tillväxt 

Ett nätverk av stöttande e-handelskollegor 
att bolla med



”Jennie har delat med sig av metoder och tips till 
mig som redan ökat min försäljning och skapat 
mer engagerad följare på sociala medier”

” Hon kommer utan tvekan kunna hjälpa dig att hitta 
din röst i marknadsföringen, vilket kommer leda till 
ökad konvertering i form av köp och nöjda kunder.” 

— Emma, Magiska Tryck 

www.lönsamehandel.se



MODUL 1: Sätta upp och nå dina mål - Din plan 
med mål, system och proffsiga VD-uppföljningar 

MODUL 2: Ta ditt erbjudande till nästa nivå - vässa 
ditt erbjudande för tillväxt, få förutsättningar 

MODUL 3: Skapa innehåll som säljer - med rätt 
innehåll för din kundresa får du fler köpsugna leads 

MODUL 4: Effektiv e-postmarknadsföring - teknik, 
automatik, uppsättning, innehåll 

MODUL 5: Nå ut på sociala medier - lär dig nå ut 
och sälja i sociala medier inkl reels



MODUL 6: Lyckade produktlanseringar - stegen 
för att lansera om och om igen 

MODUL 7: Nå köpare på andras plattformar - 
samarbeta och syns på andras plattformar 

MODUL 8: Lönsamma kampanjer - bank med 
färdiga kampanjidéer och ”how to” 

MODUL 9: Återkommande kunder - sälj mer till 
trogna kunder, de enklaste att konvertera igen 

MODUL 10: Annonsering i sociala medier- grunder, 
teknik, uppsättning, innehåll



”Tack vare Jennies råd har jag förstått vem min 
målgrupp är och kunnat arbeta fram rätt material”

”Enkelt och konkret leder Jennie in mig i nya tankesätt 
som effektiviserat mitt företagande online.” 

— Elin, Elins Friskvård 

www.lönsamehandel.se



  

Marknadsföring          
för e-handlare 
(Investering: 9995 kr)

Den enda kurs och community du 
behöver för att ta din e-handel till 
nästa nivå 

Verktygen för att kunna leva på din e-
handel och få full frihet 

www.lönsamehandel.se



Om du gör jobbet men ändå inte ser resultat av kursen,  
visa mig att du har gått genom och arbetat med allt 

material och jag återbetalar din investering.

Pengarna                garanti  
- 6 månader efter du gått med i kursen

t#b+a



Totalt värde 41.660 kr

BONUS 1: VIP Facebook-grupp och  
community under ett år (Värde: 7995 kr) 

BONUS 2: Live träffar varannan vecka och hot seats under ett år 
(Värde: 24995 kr) 

BONUS 3: Digital AW med kvartals-uppföljning och plan framåt 
(Värde: 4995 kr) 

BONUS 4: Mall för din egen VD-rapport och ekonomiuppföljning 
(Värde: 1495 kr) 

BONUS 5: Minikurs - lär dig grunderna på Instagram för ditt 
företag (Värde: 795 kr) 

BONUS 6: De bästa sätten att bygga din e-postlista snabbt och 
effektiv (Värde: 495 kr) 

BONUS 7: 50 färdiga innehållsidéer för julhandeln  
(Värde: 395 kr) 

BONUS 8: Få mer gjort på kortare tid (Värde: 495 kr)



Totalt värde 51.655 kr

BONUS 1: VIP Facebook-grupp och  
community under ett år (Värde: 7995 kr) 

BONUS 2: Live träffar varannan vecka och hot seats under ett år 
(Värde: 24995 kr) 

BONUS 3: Digital AW med kvartals-uppföljning och plan framåt 
(Värde: 4995 kr) 

BONUS 4: Mall för din egen VD-rapport och ekonomiuppföljning 
(Värde: 1495 kr) 

BONUS 5: Minikurs - lär dig grunderna på Instagram för ditt 
företag (Värde: 795 kr) 

BONUS 6: De bästa sätten att bygga din e-postlista snabbt och 
effektiv (Värde: 495 kr) 

BONUS 7: 50 färdiga innehållsidéer för julhandeln  
(Värde: 395 kr) 

BONUS 8: Få mer gjort på kortare tid (Värde: 495 kr)



Inkl ,a b-us.!
9995 kr

www.lönsamehandel.se



9995 kr

6 x 1899 kr

FULL BETALNING

  

DELBETALNING 6 MÅNADER

Redo?

EX MOMS

EX MOMS

www.lönsamehandel.se



Jag nämnde ju en  
           bonus i början…

Köper du kursen under eller senast kl 14.00 idag 
får du innehåll för ett helt år (värde 1995 kr)!

extra
www.lönsamehandel.se



  

www.lönsamehandel.se



  

Välj det alternativ  
som passar dig bäst.  

Det finns delbetalning!
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Fyll i dina uppgifter i kassan 
Maila för faktura
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You are in! Inom kort får du  
ett mail med alla detaljer
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Logga in i kurs- 
portalen
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Tillgång till VIP Facebookgrupp + bonus  
Hela kursen 1/12
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ETT ÅRS INNEHÅLL
EXTRA BONUS INNAN KL 14.00



Totalt värde 51.655 kr

BONUS 1: VIP Facebook-grupp och  
community under ett år (Värde: 7995 kr) 

BONUS 2: Live träffar varannan vecka och hot seats under ett år 
(Värde: 24995 kr) 

BONUS 3: Digital AW med kvartals-uppföljning och plan framåt 
(Värde: 4995 kr) 

BONUS 4: Mall för din egen VD-rapport och ekonomiuppföljning 
(Värde: 1495 kr) 

BONUS 5: Minikurs - lär dig grunderna på Instagram för ditt 
företag (Värde: 795 kr) 

BONUS 6: De bästa sätten att bygga din e-postlista snabbt och 
effektiv (Värde: 495 kr) 

BONUS 7: 50 färdiga innehållsidéer för julhandeln  
(Värde: 395 kr) 

BONUS 8: Få mer gjort på kortare tid (Värde: 495 kr)



Inkl b-us.!
9995 kr
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9995 kr

6 x 1899 kr

FULL BETALNING

  

DELBETALNING 6 MÅNADER

Redo?

EX MOMS

EX MOMS
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MODUL 1: Sätta upp och nå dina mål - Din plan 
med mål, system och proffsiga VD-uppföljningar 

MODUL 2: Ta ditt erbjudande till nästa nivå - vässa 
ditt erbjudande för tillväxt, få förutsättningar 

MODUL 3: Skapa innehåll som säljer - med rätt 
innehåll för din kundresa får du fler köpsugna leads 

MODUL 4: Effektiv e-postmarknadsföring - teknik, 
automatik, uppsättning, innehåll 

MODUL 5: Nå ut på sociala medier - lär dig nå ut 
och sälja i sociala medier inkl reels



MODUL 6: Lyckade produktlanseringar - stegen 
för att lansera om och om igen 

MODUL 7: Nå köpare på andras plattformar - 
samarbeta och syns på andras plattformar 

MODUL 8: Lönsamma kampanjer - bank med 
färdiga kampanjidéer och ”how to” 

MODUL 9: Återkommande kunder - sälj mer till 
trogna kunder, de enklaste att konvertera igen 

MODUL 10: Annonsering i sociala medier- grunder, 
teknik, uppsättning, innehåll
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