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Marknadsföring 2 

Strategisk marknadsföring 

Välkomna till ännu en dag tillsammans med Petra Trobäck. Denna gång kommer vi 
att beröra olika typer av marknadsföringsstrategier, bli inspirerade av andra 
framgångsrika organisationer samt diskutera vilken strategi som skulle passa oss i 
biblioteket bäst och varför. 
 
För att påbörja arbetet med marknadsföring måste man ha definierat sin målgrupp 
och sitt varumärke, därför är det en fördel för dig som deltagare om ni i ert bibliotek 
har definierat detta innan utbildningsdagen. Det är dock inget krav.  
 
Jag vill också be samtliga deltagare att hitta och ta med sig ett bra exempel på en 
marknadsföringsåtgärd, en aktivitet som du anser har varit lockande och har 
kommunicerat ett budskap på ett bra sätt. Det kan vara ett bibliotek, men det kan 
också vara ett exempel från en helt annan bransch. 
 

Länk till anmälan: http://tinyurl.com/csrvyem 

 

 
                         Denna temadag ges också i Karlstad 16/4 och Falun 17/4  

 
 
 

09:00    Kaffe 
 

09:30 Teorier om marknadsföring  
Hur har framgångsrika företag gjort för att synas 
 

11:00 Vilken strategi passar biblioteken bäst 
och varför. 
 

12:00 Lunch på egen hand 
 

13:00 Bra exempel på 
marknadsföringsåtgärder 
Diskussion utifrån förberedande uppgift samt 
förmiddagens teori 
 

14:00 Att ta fram en marknadsföringsstrategi 
och plan Gruppdiskussion med kaffe  

 

16:00 Avslutning 
 
 

  
Denna temadag ges också i Karlstad 16/4 och Falun 17/4  

Program 
Torsdagen den 18 april 2013 

Plats:  
Hotel Scandic CH Gävle 

Nygatan 45, Gävle 
Vägbeskrivning, se nästa sida. 
 

Datum:  

Torsdag 18 april 2013 
 
Målgrupp: deltagare i KUB-
projektet. Stäm av med din 
chef före anmälan. 
 
Seminariet är kostnadsfritt. 
Resekostnaden och lunch 
ingår inte i projektet. 

 

Anmälan senast: 

5 april 2013  
 
 
 
Länk till anmäln 

    Visa hänsyn till dina kollegor! Undvik parfym och 
     andra doftande produkter på våra seminarier! 

 

Välkommen med din anmälan! 

http://tinyurl.com/csrvyem
http://tinyurl.com/8nwok9y


  

KUB är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Värmlands-, Dalarnas-, Gävleborgs- och Uppsala län. 

Hotell Scandic CH i Gävle 
Adress: Nygatan 45, Gävle 
 
Hotell Scandic CH ligger bara några minuters gångväg från 
Centralstationen.  

Vägbeskrivning: Gå ut genom huvudutgången på Gävle Central, mot Gävle 
Centrum. Gå sedan till höger. Följ Stora Esplanadgatan tills ni kommer till 
Nygatan. Gå till vänster, så ser ni Hotell Scandic CH.  
Välkomna!   

 

 

   

 
 
 
 
 


