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Ett paket för att komma igång ordentligt på LinkedIn och skapa ett gott första 

intryck som visar din personliga karaktär.   

 

För vem? 

Det här är paketet för dig som har insett betydelsen av att vara närvarande 

och aktiv på LinkedIn, världens största professionella nätverk, och snabbt vill 

komma igång och få ett lyft i ditt nätverk.   

Genom att vi arbetar tillsammans med bara dina behov kommer du att på kort 

tid skapa en professionell LinkedIn profil. Med en professionell fotograf 

skapas en profilbild och en bakgrundsbild som gör att du verkligen kommer 

fram och sticker ut på ett genuint sätt. Innan fotosessionen som sker utomhus 

eller studio (med klädbyten) går vi igenom ditt personliga varumärke. 

Dessutom lär du dig de olika verktygen som finns inom LinkedIn för att synas. 

Många av våra kunder är kvinnor med ambitiösa planer och som värderar sin 

tid högt. Även män som är kända, eller på väg att bli det, väljer att skapa ett 

gott första intryck som en viktig del i karriären (t ex vid en boklansering). 

Individuellt kom igång program 

Programmet omfattar 4 träffar á 1,5 timmar då vi gemensamt arbetar med: 

1. Marknadsföring 

 Bli synlig och sökbar genom att optimera din profil på LinkedIn 
 En professionell fotosession för att ta riktigt bra profil- och bakgrundsbilder att 

välja mellan. 
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 Ringa in behov för att stärka det personliga varumärket och ditt professionella 
rykte 

 Strategi för att bli ”känd” genom aktiv närvaro på LinkedIn med grupper och 
uppdateringar 

2. Försäljning/karriär 

 Avancerade sökningar för att finna intressanta arbetsgivare eller nya kunder 
 Ta emot besökare och skapa en god start på relationen  
 Jobba på att höja din ranking bland liknande profiler som visas i ”how you rank” 
 Öppna dörrar genom att låta nätverket gå i god för dig och mötesbokning 

3. Nätverkande – individuellt CRM 

 Lär dig organisera kontakterna på LinkedIn 
 Utöka antalet kontakter och fördjupa relationerna i ditt nätverk 
 Stöd för att agera i linje med ditt syfte dagligen 

Det finns möjlighet att ta bort och lägga delar av programmet för att anpassa 

till det som är viktigast för dig. 

Under programmet får du personlig coachning och feedback inklusive 

hemuppgifter anpassade till dina mål. 

Varför? 

Inte sällan är det lättare att hjälpa andra än sig själv. Problemen med att 

skapa en riktigt bra LinkedIn profil är flera. Dels är man oftast blind för vilket 

första intryck man skapar (för man är för van vid sig själv) och vad folk i 

nätverket säger om en. Dels är det svårt att ta riktigt bra bilder som 

framhäver ens personliga karaktär på ett autentiskt sätt. Och hur ofta är det 

inte man försökt pilla på sin profil men att man fått avbryta för något annat är 

viktigare och mer brådskande. Du är intresserad av skapa konkreta resultat i 

ditt arbete och snabbare än vad du kan göra på egen hand. 

Därför ska du ta hjälp av experterna Olle och Tommy. 

 Se LinkedInExpert Olle Lecknes profil    Se Fotograf Tommy Janssons profil 

Tid, pris och anmälan 

Programmet kan startas vid valfri tidpunkt, kontakta oss för att hitta en tid 

som passar. 

Olle Leckne Tel 0733 905611  Tommy Jansson Tel 08-514 439 95   

https://se.linkedin.com/in/olleleckne/se
https://se.linkedin.com/pub/%E2%96%BAtommy-jansson/32/149/b0a
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 Karin Kaibel (Warnqvist)  

Owner at Epis AB 

Tommys förmåga att förstå uppdraget och hans höga servicenivå gjorde det 

både roligt och enkelt att arbeta med honom. Jag som projektledare för KFX 

nya grafiska profil kan verkligen rekommendera Tommy för proffsiga, 

personliga och användbara fotografier i företagets marknadsmaterial så som 

webb, broschyrer, inbjudningar etc. Nu använder man nästan uteslutande 

fotografier på egen personal i egna miljöer istället för att köpa dem från 

bildbyråer. 

May 20, 2015, Karin was ►Tommy’s client 

 Christer Ackerman Erfaren inom ledarutveckling, ledningsgrupper, 

medarbetarskap, grupputveckling på Scandinavian Employeeship 

Institute AB 

Olle är en mästare på Linkedin. Något han förmedlar på ett 

lättsamt och pedagogiskt sätt som ger resultat. 

April 1, 2015, Christer was Olle's client 

 

Fakta om LinkedIn: Världen största professionella nätverk med 3 miljoner företagssidor, 2 

miljoner grupper, 364 miljoner medlemmar varav 2 miljoner i Sverige. 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=20071447&authType=name&authToken=EDIn
https://www.linkedin.com/profile/view?id=25968307&authType=name&authToken=8kti
https://www.linkedin.com/profile/view?id=25968307&authType=name&authToken=8kti
https://www.linkedin.com/profile/view?id=20071447&authType=name&authToken=EDIn

