
Få ut maximalt av HubSpot! 

HubSpot som verktyg är extremt kraftfullt. Vi på Structsales ser 
däremot ofta att kunder köper in HubSpot utan att ha en tydlig 
plan för hur de vill jobba med verktyget. Tråkigt nog så missar 
man då en stor del av styrkan med HubSpot! 

När HubSpot myntade Inbound Marketing för ett antal år sedan 
blev det en revolution inom marknadsföring. Under en kort period 
fick HubSpot in många nya kunder som började jobba med 
verktyget. Tyvärr är det alltför vanligt att HubSpot stannar hos 
marknadsavdelningen. Den stora utmaningen ligger i att få 
försäljningsavdelningen att förstå och ta till sig Inbound. Med denna 
utbildning vill vi ge er som jobbar med HubSpot rätt förutsättningar 
för att kunna mäta ROI och inte bara generera leads, utan leads 
som säljarna bryr sig om. 

HubSpot är extremt komplicerat men samtidigt väldigt enkelt, allt 
beror på hur du bygger upp dina planer kring att jobba med 
HubSpot. I denna utbildning får du de verktyg och modeller du 
behöver för att kunna optimera din Inbound Marketing. 

Utbildningen riktar sig mot både nya och erfarna deltagare, då den 
består av eget arbete på egen dator. Teori blandas med praktik, 
under dag 1 lämnar kursdeltagarna med en lista på saker att testa i 
sin egen portal, för att sedan följa upp på detta under dag 2. 

  Detta får du 
✦ Du lär dig att hantera omfattande workflows och lead scoring 
✦ En grundlig genomgång i Inboundmetodiken 
✦ Hur du jobbar med kampanjer och rapportering i HubSpot 
✦ Modeller för ROI och hur du kopplar HubSpot mot affärsresultat  
✦ Tips och inspiration kring hur du bäst får säljarna att stänga dina leads 
✦ Hur du bygger Personas och jobbar med dessa direkt i HubSpot 

Tid 

1 + 1 dag 

Investering 
8900 kr exklusive moms/
person 
Utbildningen hålls i centrala 
Stockholm.


Så här går det till 
Utbildningen genomförs i 
Stockholm. Val av lokal varierar 
beroende på antal deltagare på 
utbildningen, samtliga tillfällen 
kommer dock att vara i centrala 
Stockholm. 


Om Structsales 
Structsales har länge jobbat med 
marknadsföring och försäljning. 
Som en av HubSpots mest erfarna 
partners i Sverige finns det mycket 
“best-practice”  att ta del av som 
kursdeltagare.


Kontakt & bokning 
Oliver Lopez 
0767-836400 
oliver.lopez@structsales.se 
Oliver på Linkedin 

”Att skapa Leads  
betyder inte någonting , om 
dessa inte leder till affär” 

ÖPPEN UTBILDNING 

HUBSPOT 
	

http://www.linkedin.com/in/lopezoliver
http://www.linkedin.com/in/lopezoliver

