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Är du terapeut, coach eller
utbildare?
Vill du lära dig kommunicera med kunder,
klienter, hålla kurser eller dela med dig
av din information på nätet?
Det är kursen för dig som vill lära dig
hur du ska hålla webinar – seminarier och
utbildningar,
coachsessioner
eller
utbildningar online oavsett var du
befinner
dig
i
världen,
det
är
utbildningar för dig som vill nå många
kunder samtidigt, för dig som vill lära
dig att presentera nya tjänster och
produkter i ditt företag,

Nybörjarnivå: Alla klarar av att skapa
weinbar med denna utbildning.
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Skapa din egen webbkurs
Vill du lära ut din expertområden i
form av webbkurser?

För dig som vill skapa en kurs utifrån en
befintlig idé eller om du har en kurs
offline redan som du vill göra om till en
kurs online men även om du vet att du är
expert inom ett område och har börjat
fundera på att du kanske vill jobba
platsoberoende.
Det här är kursen för dig som:
har kunskaper som du vill få ut som
digital kurs där du kan se att andra
vill lära sig det du kan
redan har en kurs klar som du kör
offline som du vill göra digital
har en idé på en kurs som du tror på
för dig som vill hitta en idé och
jobba fram en kurs
Du får lära dig hur du tar fram din
målgrupp, hur du kan börja tjäna pengar
på kursen redan innan kursen är riktigt
klar, hur du automatisera och når ut. Hur
du skapar bilder och hur du kan arbeta
med olika moduler.
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