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WSI lanserar ny e-kurs i mobil
marknadsföring i Sverige
WSI WebAnalys erbjuder seminarier, webinarier och skräddarsydda
utbildningar och kompletterar nu sin produktportfölj med e-kurser i digital
marknadsföring. Första e-kursen som lanseras är mobil marknadsföring.
- Vi ser ett behov hos företag att kunna erbjuda chefer och medarbetare
utbildning som lätt kan integreras i företaget. Utbildningarna syftar till att
underlätta för chefer och medarbetare att utforma samt arbeta med digitala
marknadsföringsstrategier som även skall passa in i företagets övergripande
strategier och målsättningar, säger Madelene Wadelius, WSI WebAnalys.
E-kurser innebär även lägre kostnader och ökad inlärning. Företag spar både
tid och pengar eftersom inga resor, logi, eller lokaler används. Genom ekurser får deltagarna ett annat utbildningsalternativ som innebär att de kan
logga in ett flertal gånger och repetera kursmaterialet. Inlärning genom att se
på videoklipp och bildspel i tillägg till text och bild har visat sig vara en
bättre inlärningsmetod eftersom deltagarna minns materialet bättre. En
annan fördel är att få tillgång till länkar och kund case samt ladda ner eböcker eller artiklar.
E-kurserna lanseras i samarbete med Coursio som har tekniken och
plattformen, samt Klarna med betalningslösningar online. - Coursio är ett
mycket bra alternativ för oss eftersom mycket fokus ligger på tillgänglighet i
mobilen, säger Madelene Wadelius, WSI WebAnalys.
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WSI (We Simplify Internet) leder den globala internetindustrin och har
världens största nätverk av digitala marknadsföringskonsulter och kunder i
mer än 80 länder. WSI erbjuder tjänster som digital marknadsföring,
webanalyser, digitala konkurrentanalyser, sociala medier management,
enterprise social technology management, mobil marknadsföring,
sökmotoroptimering, online annonsering, e-handel m.m. Huvudkontoret finns
i Toronto, Canada. WSI har även samarbetspartners, underleverantörer och
produktionscenter i hela världen och har omnämnts i tidningen Entreprenuer
Magazine´s “Topp 500-lista” under kategorin teknologi i tio år i rad. Qi
Marketing – WSI WebAnalys är ett oberoende WSI franchiseföretag och har
kontor i Gävle och Stockholm.

WSI - We Simplify Internet Marketing - 1500 internet- och
marknadsföringskonsulter med kunder i över 87 länder.
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