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Mer läsning

vårt sätt att kommunicera och vårt köpbeteende. Häng med i den
digitala utvecklingen och få med dig massor av råd och tips för en
Sundsvall.

26/5 kl. 09:18 Bättre företagsklimat
i hälften av Gävleborgs kommuner

Prognosen är att e-handeln i Sverige når en
omsättning om 50 miljarder kronor under 2015

25/5 kl. 20:04 Nytt samarbete
mellan Hedenstugan B&B Hotell och
Saltharsfjärden

enligt en undersökning av Postnord. Fler och fler
företag startar e-handel men det innebär också
större konkurrens om kunderna vilket gör det

25/5 kl. 14:47 Marknadsföring Aldrig varit enklare

än viktigare att stärka sitt varumärke och
kommunicera med sina målgrupper på rätt sätt
med din e-handel.
En del av dagens innehåll:

27/5 kl. 09:13 Premiär för
whiskypastiller från Gävle
26/5 kl. 09:47 Frätskador på
tänderna av sport- och
energidrycker

framgångsrik e-handel. Seminariet är anordnat av Lexicon Affär i

och på de rätta kanalerna. Nu har du chansen att lära dig hur du lyckas

28/5 kl. 23:07 Jonas Birgersson
klar för effect+kryssningen 2015

Registrera dig

En fullspäckad dag med fokus på e-handel och digital
marknadsföring. Framtidens kund - den digitala handeln förändrar

Sundsvall den 24/6 på Åkroken
Science Park

Tjejer kör mer
ekonomiskt och nu är
det bevisat
Igår kl. 19:32

o Utveckling

Mikaela Larsson körde

o Mobila kunder

maskiningenjörernas Reborn till

o Branscher och tillväxt

nytt Sverigerekord i Shell Eco-

o Trender-showroom

marathon, tävli...

o 7 tips för en bra e-handelssida

24/5 kl. 18:39 Styrketävlingen
Fitness Five i Furuvik
23/5 kl. 14:50 Starkare och
snabbare hockey på Fyshuset
22/5 kl. 10:11 Två utmärkelser till
Gävleborg under SM i Ung
Företagsamhet
21/5 kl. 22:21 Spännande
utställning på Konstcentrum
21/5 kl. 20:59 Möt Matte & Willy på
bomässan
21/5 kl. 20:18 Strålande invigning
av Gavlevallen!

o 6 saker som din produktsida måste ha
o E-konsumenter & paketleveranser i Sverige

21/5 kl. 10:20 Affärsnyttan med
LinkedIn

o Trygghetscertifiering
o Hur kan jag förbättra min E-butik

21/5 kl. 10:06 Affärsnyttan med
LinkedIn

o E-handel och social medier – Facebook & Pinterest
o Grundläggande sökoptimering – Google
o Mycket mer

21/5 kl. 08:15 Vem talangutvecklar
duktiga ungdomar under sommaren

*Självklart finns det tid för frågor, diskussioner och nätverkande

20/5 kl. 22:35 Festlig premiär på
Gavlevallen

*Efter seminariet får du också tillgång till utbildningsmaterial i form av PDF
vial mejl.
*Du får även fri tillgång till en repetitionskurs online.
Konsult: Madelene Wadelius, WSI Digital Marketing
MBA International Marketing
Certifierad Digital Marknadsföringskonsult & Strateg

Vi vet för lite om
klimatnyttan av
materialåtervinningen
Igår kl. 18:42

20/5 kl. 16:20 Kommungemensamt
projekt för integration i Gävle
20/5 kl. 16:12 Ekologiska
barnkläder från Lappland
20/5 kl. 11:30 Högskolan i Gävle
befäster sin position som ledande
fastighetsmäklarutbildare
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Certifierad konsult och utbildare i Social Selling

Många tidigare studier om nyttan

20/5 kl. 11:25 Världsledande

Certifierad konsult och utbildare i ASEO

av materialåtervinning håller för

www.wsiwebanalys.se www.wsiworld.com

dålig kvalitet, man förstår inte ...

utbildningsforskare föreläser på
Högskolan i Gävle
20/5 kl. 11:20 Brandson nya
medlem i effect plus+

Investering: En dag av ditt liv och 3 500 kronor plus moms (fika och lunch

20/5 kl. 09:15 Vaccinera dig mot
TBE från fästingsbett

ingår)
Datum: 24 juni 2015

19/5 kl. 13:28 Hans-Göran Karlsson
slutar som klubbdirektör i Brynäs IF

Tid: 09.00 – 16.00
Plats: Åkroken Science Park. Metropol, Sundsvall

18/5 kl. 11:15 Kostnadsfri
bedömning av födelsemärken

Är du intresserad eller vill veta mer mejla agneta.englund@lexicon.se. eller

17/5 kl. 23:59 Nu finns 3:e
generationens robotgräsklippare
hos Bernö

ring 070 327 64 30.
Varmt välkommen och hoppas vi ses
Agneta Englund. Lexicon Affär i Sundsvall

Angamato

Bädda in egen HTML-kod »

Ekonomikonsult hjälper
dig med både ekonomi

WSI WebAnalys

och juridik

Medlem sedan 2011-02-03

30/5 kl. 13:23

Digital rådgivare - WSI WebAnalys.

Erbjudande till nya kunder -

WSI leder den globala internetindustrin och erbjuder det bästa av det

Angamato Ekonomikonsult är en

bästa inom digital marknadsföring som p... Läs mer

ekonomibyrå som arbetar både med
ekonomi ...

Ladda ned

0:-

Fri för nedladdning.

17/5 kl. 23:59 Allroad Limited
Colour Edition – Fräsiga 4-hjulingar!
17/5 kl. 20:29 Läs majnumret av
Företagsbladet Twitter
på nätet
16/5 kl. 08:50 Hälsan
sitter i
Facebook
händerna
E-post
15/5 kl. 18:33 Återhämtning i tajta
Skriv ut
kläder
Gmail
13/5 kl. 17:57 Fiberdata
nya
medlemmar i effect
plus+
Favoriter
13/5 kl. 13:02 Hans
On The Bass
Google
anlitad för att lyfta feelgood musik i
Mer... (294)
Finland!
Inställningar...
12/5 kl. 13:18 Perfekt altandäck för
100:- per säsong
AddThis
Privacy
12/5 kl. 12:59 Kan ett miljömärke
boosta din hjärna?

Antal tecken i artikeln: 1697
Materialet får bara användas, helt eller delvis, efter godkännande av

12/5 kl. 12:51 Hagmans Tak Norr vinnare av årets Arbetsmiljöpris

publicisten eller medverkande i text och foto.

12/5 kl. 10:45 Nytt album från
Svedberg & The Hillside Stranglers
12/5 kl. 00:01 Regeringens
jobbfientliga förslag drabbar alla

Ramavtalsleverantör till
Sveriges Kommuner &
kommunala bolag
29/5 kl. 13:08
Plastic Omnium har blivit vald som
Ramavtalsleverantör till Sveriges
upphandlande myndigheter och
en...

11/5 kl. 22:01 Ett medarbetarevent
är som Botox. Fast roligare!
10/5 kl. 23:19 Hälsinglands
ungdomar är nyfikna på sin
Högskola
10/5 kl. 21:46 Företagande i skolan
ger fördelar i arbetslivet – snart
avgörs SM i Ung Företagsamhet
10/5 kl. 18:09 Liten utmanare till
stora bilverkstäder
9/5 kl. 09:17 Sverigepremiär för
Hyundais nya i30 och i40
8/5 kl. 09:01 Gävleborg
Sverigetoppen i
ungdomsarbetslöshet - bäst att
vänja sig vid skampålen
7/5 kl. 23:43 Ny singel ute med
The Boppers och Eva Eastwood
7/5 kl. 22:08 Så ska vi få utrymme
till ännu mer trådlös
kommunikation

Uppväckning innan
träning
29/5 kl. 06:30
Det går att värma upp kroppen
under 5 minuter med lågintensiva
rörelser, långsam löpning eller
cykli...

7/5 kl. 18:18 Infomöte om effect på
Limöbåten
6/5 kl. 17:29 Så fungerar det med
semesterlönen
6/5 kl. 17:02 Brolle, Nanne & The
Boppers förenas i både turné och ny
singel
6/5 kl. 15:12 Länsförsäkringar tar
id-stöld på allvar - lägger till skydd i
hemförsäkringen
6/5 kl. 13:30 5 tips för att minska
stressen på jobbet
6/5 kl. 11:34 Nordea tipsar hur du
blir en bra investerare
5/5 kl. 19:15 Rektorerna utvärderar
inte idrott och hälsa
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4/5 kl. 22:10 Högskolan i Gävle Rektor besöker i Söderhamn under
sin länsresa
4/5 kl. 22:05 Högskolan i Gävle är
en populär sommarhögskola
4/5 kl. 14:29 BBQ PRO
COLLECTION
30/4 kl. 22:45 Starkt GIF i sista
matchen på Strömvallen
30/4 kl. 10:58 En OS-tränare
kommer till stan

Jonas Birgersson klar
för effect+kryssningen
2015

Prenumerera på SvenskPress
med RSS

28/5 kl. 23:07
Nu börjar årets effect+kryssning
sätta sig ordentligt, hälsar Nalle
Rydstrand, verksamhetsansvarig
p...

Hebema AB nya
medlemmar i effect
plus+
28/5 kl. 23:06
– Vi är stolta över att få presentera
Hebema AB som nya medlemmar i
affärsnätverket effect plus+, sä...

Smakfylld Nätverksdag
hos Mackmyra
28/5 kl. 22:49
Torsdagen den 28 maj hölls den
årliga Nätverksdagen arrangerad av
affärsnätverket effect plus+. Den ...
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Premiär för
whiskypastiller från
Gävle
27/5 kl. 09:13
De klassiska pastillerna tillverkas
åter i Gävle. Nyetablerade
Gävleföretaget Brand of Gefle AB
lans...

Frätskador på tänderna
av sport- och
energidrycker
26/5 kl. 09:47
Sveriges hittills största studie om
dental erosion visar att var tredje
ung svensk har frätskador på...

Alla rättigheter reserverade respektive skribent
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