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Skapa ett friare
onlinekurs!

liv

med

Skapa en onlinekurs utifrån dina expertisområden.
Är du coach eller föreläsare och vill ta dig
vidare i ditt företagande online? Det finns nästan
ingenting som vi inte kan skapa kurs i så har du
någon gång tänkt att du vill automatisera mer så
du kan skapa ett friare liv, sälja medan du har
semester så finns möjligheten här. Du får lära
dig hur du skapar en kurs och säljer online och
jag hör många som säger att de kan inte för de är
inte tekniska eller att de tycker det är svårt –
men det är möjligt för alla. Steg för steg får du
lära dig hur du skapar din kurs
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Kurs för dig som vill skapa
webbkurs – ett friare liv!
Är
du
terapeut,
coach
eller
utbildare och vill nå ut med dina
kunskaper till fler? Det är många
som behöver din kunskap, din
klokhet och dina smarta ideer!
Varför inte skapa en kurs där fler
får lära sig?

Kursens innehåll:
Du kommer att få titta på hur man strukturerar upp
en kurs och vad fördelarna är med det. Vad är det
för medier du behöver och vill använda dig av för
att det ska passa din verksamhet? Instagram eller
Facebook
och
Pinterest?
Var
finns
din
idealkund?Det är många frågor som jag får och jag
förstår att det är svårt, det finns så mycket “där
ute” och när ska man hinna prova och testa? Vilka
programvaror behöver man och vad kostar de? Finns
det gratisprogram? Vart vänder man sig och hur gör
man?En kurs 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.
Du kommer att få lära dig hur du skapar från
början, titta på din nich och hur du ska bygga
utifrån det du vill lära ut.
Innehåll i kursen:
Din kursidé
Du & Ditt brand, din story
Första produkten-Skapa din freebie – vad är
det och hur gör man?
Idealkunden och målgruppen – Till vem ska du
sälja och hur får du fler kunder?
Skapa din kurs och lansera den
Hur en säljsida ska vara uppbyggd
Marknadsföring
Automatisera
Skapa en produkt som säljer
Strukturen och innehåll

Bygga kundlistan
E-postlistan
Sälja med automatik när du har semester
Vad är webinar
Och det kommer att finnas en del bonusar
instoppade tillsammans med uppgraderingar i
de fall det blir förändringar i t.ex. sociala
medier

Upplägg
Du kommer att på 8 veckor gå igenom allt material och ha en
färdig kurs om du följer alla stegen. Du studerar hemifrån och
skapar en kurs utifrån de olika stegen. Du kommer att få en
färdig produkt att sälja innan kursen är klar.
Det finns möjlighet att ställa frågor och få hjälp som behövs
om det dyker upp några frågor under tiden.
Den här utbildningen passar dig som enkelt vill ta dig online
och skapa utbildningar där du hittar din målgrupp, där du
skapar moduler som innehåller det du vill förmedla och för dig
som vill lära dig hur man automatiserar och skapar sitt liv
online och platsoberoende.
Förkunskaper: Allt är på svenska, hantera en dator
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Det här är kursen för dig
som:
Arbetar som terapuet, coach eller utbildare
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.

Pris

9995:- inkl moms
Köp kursen Webbkurs

Möjlighet till
faktura finns

delbetalning

och

För
info:
info@svenskahomeopatkliniken.se
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Köp kursen här
Create Account
Existing Account
Skapa konto
Nu är det dags att skapa ett konto för att kunna logga in på
din kurs. Har du redan ett konto sedan tidigare så välj detta
alternativ och logga in.
Användarnamn:
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Lösenord:
Ange önskat lösenord. Tänk på att det måste vara minst 8
tecken långt.

Jag
godkänner
användarvillkoren
för
Svenska
Homeopatkliniken.
Läs
mer
under
https://www.svenskahomeopatkliniken.se/anvandarvillkor/
Vill du ta emot e-post med nyheter och information om kurser
och vår verksamhet på Svenska Homeopatkliniken? Markera då
här.Du kan närsomhelst avsluta prenumerationen.
Spara

Username
Password
Forgot Password?
Login
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