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Välkommen till fortbildningsdag om marknadsföring & ungdomskommunikation naturbruk! 

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem? 

Tid:  Tors. 24 sept. 2015 kl. 10.00 – 16.00. Registrering och kaffe kl. 09.15 
Plats:  LRF i Stockholm, Franzéngatan 6 på Kungsholmen 
 Registrering och fika på entréplanet. Sedan lokalen Vetet, en trappa ner. 
 
Vägbeskrivning: T-bana Blå linjen (mot Akalla / Hjulsta) till Stadshagen. Gå till uppgång 
Mariedalsvägen: därefter 100 m nerför backen mot vattnet, Franzéngatan till vänster.  
Räkna med 20 min. ”transporttid” från Stockholms Central. 
	  

	  
Se program på nästa sida.  
Konferensavgift = 0 kr. Varje skola står för sin rese- och kringkostnad.  
Anmälan senast den 10 sept. till maria.elinder@naturbruk.se.  
 
Vision: Tillsammans skapar vi verktyg så att andelen och antalet 16-åringar som hittar till 
naturbruk ökar!  
 
Syfte med dagen: Att jag som deltagare  
- hämtar inspiration och får konkreta tips med hem till skolans marknadsföringsarbete, 
- delar med mig av mina erfarenheter, 
- ger synpunkter på skolornas gemensamma marknadsföring. 
 
Välkomna hälsar Naturbruksskolornas Förening i samverkan med de gröna näringarna! 

 
Varmt tack till LRF som bjuder på lokal! 

 
PS Om du får sent förhinder: Ring Maria Elinder 070 – 56 87 318, 

så vi kan minska matbeställningen! 
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Program Kompetensutveckling marknadsföring naturbruk 2015-09-24 
	  

Reservation för ev. ändringar    
09.15 Frukostbuffé: kaffe/té + smörgås, registrering, namnskylt: på entréplanet på LRF, 

Franzéngatan 6, Stockholm 
 

10.00 
 

Lokal: Vetet, en trappa ner från entréplanet.  
Välkomna! Kort presentationsrunda. Naturbruksskolornas Förening 

 Korta rapporter: Attraktionskraftsprojekt – vad pågår i branscherna + samverkan 
skola branscher? Landsbygdsnätverket, LRF-SLA m.fl. 
Resultat från årets NB1-elev-enkät (Maria Elinder) 
 

10.40 
 

Var finns ungdomarna? Hur når vi dem?  
• I huvudet på en 15-åring – styrande faktorer i gymnasievalet. 
• Vem vill läsa på Naturbruksprogrammet? Om psykografin som utgör 

grunden till Naturbruksskolornas målgrupper. 
• Sökbildsanalys – så tar du reda på varför vissa elever väljer bort skolan trots 

att de är intresserade av programmet samt vad som gör skolan unik.  
• Så ökar du trafiken till skolans viktigaste skyltfönster (hemsidan) – om 

vikten av god sökmotoroptimering. 
Tomas Lönn tomas.lonn@bizcare.se  bizcare.se    

 
12.20 
13.00 

Lunch i LRF:s fina restaurang med många svenska råvaror 
Utdelning av gemensamt Mf-material som Stick ut-knappar etc. 
 

13.20 
 
 
13.50 
 
 

På gång: NF:s Mf-grupp riks (naturbruk.se, Facebook, filmsnuttar, mjölkpaket, 
annonser, etc.) Övrig info ungdomskommunikation, attraktionskraftsprojekt 
 
Introduktion till workshops. NB-skolornas, och branschernas, kommunikativa 
utmaning, vad består den i? Vad vet vi om våra ungdomar egentligen? Vägen till 
ökad hemsidestrafik – hur gör andra skolor?  
Events som lockar – hur kan vi tänka utanför boxen? Välj en v grupperna: 
 
1. Sociala medier   

 
2. Flexibelt monterkoncept: Gymnasiemässan i Älvsjö 19-21 nov. + möjlighet 

nyttja över landet + samverkan med branscherna (mässgruppen) 
 

3. Argument för Naturbruksprogrammet till SYV (Pär H, Hanna Ö. m.fl.) 
 

15.00 Återkoppling från grupperna. Sprid goda exempel. 
Inlämning av utvärdering för dagen. 

16.00 Slut 
  
Om du får sent förhinder: Meddela Maria Elinder 070 – 56 87 318  


