Levande blogg (i stället för sovande hemsida)

för företagare entreprenörer
föreningsfolk projektledare
1dags workshop

Bokning av egen blogghemsida. Grunddesign.
Grunder i redigering. Bildbehandling. Länkning och
trackback. Upplägg och länkning av twitterkonto. På
en dag är grunderna klara. Sen ska bloggen fyllas
med material...

1 månads support

Efter workshopdagen arbetar bloggredaktörerna var
och en från sitt håll. CC supportar teknik,
bildbehandling och redigering men även språklig
stilistik och journalistisk etik. Deltagarna understödjer varandra med twitter och bygger upp en
läsarbas.

Aktiv support för
användarvänlighet

Aktiv support innebär att CC regelbundet, på eget
initiativ, går in och läser de olika bloggarna utifrån
användarperspektiv. Både Mac och PC. För en sak är
att be om hjälp när man fastnat - men det man inte
själv ser? Det behövs en användare för att upptäcka.

Bloggens fördelar framför vanlig hemsida:
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Interaktiv, skapar personlig kontakt .
Gör det själv. Enkel att uppdatera.
Ändra design med några enkla klick.
Gamla nyheter blir fylligt arkiv.
Det aljerad läsarstatist ik minut för minut.

Workshop 1 dag. 1 månads support.
5900 kr för 2 personer på samma blogg.
Christina Claesson

leder workshopen och utgår från sina erfarenheter av
Tjörnarpsbloggen som nätverksbyggande informationskanal. CC är författare, storyteller, radio- och
tidningsskribent med stor pedagogisk erfarenhet.
Styrelseledamot i Tjörnarpsföretagarna och aktiv i
Tjörnarps Tryffelprojekt. Driver f n 4 bloggar. Se mer:

www.tjornarpsbloggen.se
www.christinaclaesson.se

Pris:
5.900 kr + moms per blogg (varje blogg kan delta med 1
eller 2 personer)
Extra tillägg (för den som arbetar professionellt, vill ha
egen domän och en blogg med möjlighet till annonsering
och e-shop) CC bokar domän + webhotell (1 år
förbetalt) + installerar mjukvara.
Inkl extra tillägg: 7.400 kr + moms
Vi arbetar med Wordpress mjukvara.

Föreslå egen plats & tid! Max 3 bloggstarter
(= max 6 personer) per workshop.

"Jag kan verkligen rekommendera bloggkursen. Ett
perfekt sätt att komma igång med sitt bloggande.
Det är enkelt, går snabbt at t lära och är framför allt
roligt. Ett nyt t och bra marknadsföringsredskap. Jag
har fått stor nyt ta av mina kunskaper i arbetet med
Höörsbloggen."
Helen Magnusson, t uristbyråchef,
Höörs Turistbyrå.

Se även: Storytelling för Eldsjälar
Workshops i hela Skåne fr o m januari 2010
Kontakta cc@christinaclaesson.se

Frågor & intresseanmälan
cc@christinaclaesson.se

