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LinkedIn är det mest erkända online nätverket för affärer, med två nya användare varje sekund.  

Att nå ut till 259 miljoner användare över hela världen och 1,5 miljon 

användare i Sverige kan revolutionera sättet att göra affärer.  

Hur kan du bli först att lära dig att omsätta LinkedIn i konkreta affärer?  

Vårt exklusiva öppna halvdagarsseminarium skapar nya möjligheter genom att: 

 Designa en strategi för att använda LinkedIn som marknadsförings och säljverktyg 

 Komplettera och optimera din profil till en professionell standard och bli synlig och sökbar 

 Lägg till nya kontakter och få rekommendationer som stärker ditt professionella rykte 

 Upptäck möjligheten att organisera dina kontakter i LinkedIn som ett individuellt CRM 

 Lär dig använda nya kraftfulla sökfunktioner för att finna leads och nå dina målkunder  

Olle Leckne som leder workshopen är erkänd coach och utbildare inom 

nätverkande. Olles resultat bygger på långvarig tillämpning av beprövade 

metoder för affärsnätverkande i vardagsmöten och på internet.  Genom att lära 

ut förmågan att lyssna aktivt för vad kunder verkligen behöver och efterfrågar i 

kombination med möjligheterna i social media kan vem som helst få en 

betydande utväxling på sitt professionella rykte och nätverkande.  

Du och ditt företag kommer bli attraktiva och få nya affärer ni inte trodde var möjliga. 

Denna exklusiva tre timmars workshop kostar 1 000 kr + moms per person. Du kommer att vägledas 

genom processen att optimera din Linkedin profil och samtidigt träna på de viktigaste Linkedin 

aktiviteterna för att marknadsföra er som individider och som företag.  

"Olle har sedan vi startade en affärsnätverksgrupp 2002 bidragit med många personliga referenser och utbildat 

och tränat sitt nätverk. När han gick med i Linkedin 2004 fortsatte han utveckla sitt affärsnätverk på internet 

där han ökat sin synlighet och hjälpt många attrahera fler affärsmöjligheter. Man kan verkligen kalla Olle för 

Linkedin expert”      Tord Sand, Power networker 

”Olle Leckne has excellent knowledge of LinkedIn and how you can boost your business opportunities through 

referrals in your own networking, your contacts respectively networks, etc. He has provided the consultants in 

the Alexanderson Management Group many good suggestions for new ways to generate business. I can 

recommend Olle to be your door opener to LinkedIn and its possibilities.”  Gustaf Alexanderson, AMG  

"Inspirerande, mycket inspirerande till och med" om Linkedin workshop   

Håkan Bryngelsson, Trigon Management AB  


