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På vei til drømmejobben?

“Det er et skrikende behov for digitale markedsførere 
og selgere med digital kunnskap. Studenter fra Gokstad 
Akademiet er attraktive medarbeidere.”

- Eric Sandtrø, gründer av Fjellsport og Komplett

Trives du med digitale medier?
Vil du bli framtidens markedsfører?

Digital markedsføring

Digital markedsføring er et viktig fagfelt som 

går ut på å selge varer og tjenester gjennom 

digitale kanaler. Det er behov for å kombinere 

tradisjonelle markedsføringsmetoder med nye 

teknikker og plattformer. 

I dette studiet vil du lære om:

• Sosiale medier

• Søkemotoroptimalisering

• Digitale analyser

• Bannerannonser

• Content marketing

• Markedsføringsstrategier

Vi jobber med spennende case fra det lokale 

næringslivet og har relevante gjesteforelesere 

med spisskompetanse i de ulike emnene. 

Studiestart: 30. august 2021

Studiested: Framnesveien 7, 3222 Sandefjord

Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene 
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.

Varighet: 2 år (4 semestre)

Pris: Kr 48 000,- pr. semester.

Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.
Studiet er NOKUT godkjent.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse. 
Det kan også søkes på grunnlag av real-
kompetanse.

Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning

Studiepoeng: 120
 

LES MER HER >

https://www.gokstadakademiet.no/digital-markedsforing
https://www.gokstadakademiet.no/digital-markedsforing


Studier med spennende jobbmuligheter

Salg, ledelse og markedsføring

Trives du med kunder og salg? Motiveres du av 
å skape resultater og få gode tilbakemeldinger?

Dette studiet gir deg kunnskap om hvordan 

du kan bli en god selger, og jobbe med å 

skape gode resultater for bedriften. Du lærer 

hvordan du skal selge produkter og tjenester 

til ulike kundegrupper, med gode teknikker og 

kommunikasjon. I tillegg lærer du om salg på 

nett via ulike digitale kanaler. 

 

I dette studiet vil du blant annet lære om:

• Forbruker og kundeatferd

• Salgsarbeid

• Kundeledelse (Key Account Management)

• Innholdsmarkedsføring

• Motivasjon og ledelse

• Økonomi og lønnsomhet

Studiestart: 30. august 2021

Studiested: Framnesveien 7, 3222 Sandefjord

Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene 
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.

Varighet: 2 år (4 semestre)

Pris: Kr 48 000,- pr. semester.

Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.
Studiet er NOKUT godkjent.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse. 
Det kan også søkes på grunnlag av real-
kompetanse.

Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning

Studiepoeng: 120
 

“Det er helt sikkert noen studenter fra Gokstad 
Akademiet som er aktuelle medarbeidere for oss på Jotun”

- Morten Fon, President & CEO Jotun

LES MER HER >

https://www.gokstadakademiet.no/digital-markedsforing
https://www.gokstadakademiet.no/salg-ledelse-og-markedsfoering


Vil du jobbe med utvikling av nettsider 
og mobile applikasjoner?
Studiet Frontend-utvikling er for deg som vil 

jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger 
for web- og mobile enheter. Du kan etter fullført 
utdanning kunne lage responsive nettsider, 
ha grunnleggende designprinsipper, kjenne til 
universell utforming, helhetlige brukeropplevelser 
og tekniske løsninger.

I dette studiet vil du lære om:

• Frontend-utvikling og nettlesere
• Universell utforming
• HTML og CSS
• JavaScript, React og API
• Design og brukergrensesnitt
• Applikasjonsutvikling
• Backend med skytjenester og JavaScript

• Sikkerhet

Studiestart: 30. august 2021

Studiested: Framnesveien 7, 3222 Sandefjord

Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene 
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.

Varighet: 2 år (4 semestre)

Pris: Kr 48 000,- pr. semester.

Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.
Studiet er NOKUT godkjent.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse. 
Det kan også søkes på grunnlag av real-
kompetanse.

Grad: Høyere yrkesfaglig utdanning

Studiepoeng: 120
 

Frontend-utvikling

Nytt studie

LES MER HER >

“Vi opplever stor etterspørsel i markedet etter utvikling av 
nettsider og mobile applikasjoner. Det vil derfor være behov 
i arbeidsmarkedet etter personer med kompetanse innen 
Frontend-utvikling.”

- Anders Årstein Hansen, Daglig leder Easyweb AS

https://www.gokstadakademiet.no/digital-markedsforing
https://www.gokstadakademiet.no/frontend-utvikling


STUDENT I SANDEFJORD

Godt læringsmiljø og god veiledning
Som student på Gokstad Akademiet vil du få god kontakt både 

med dine medstudenter og lærere. Gokstad Akademiet er 

en fagskole, og det betyr at vi har mindre klasser enn annen 

høyrere utdanning. Vi tror dette er viktig for et godt læringsmiljø, 

og for at du som student skal få god undervisning og god 

personlig veiledning.

Student i Sandefjord
Sandefjord har et unikt tilbud av idrett, musikk og kultur. Uten 

å fornærme noen kan vi nevne Sandefjord Fotball, Runar 

Håndball, Sandefjord Håndball, musikkbarer, Hjertnes Kulturhus 

og flere av landets beste kor og musikkmiljøer.



Utdanning med spennende 
jobbmuligheter!

Ta kontakt i dag og 
hør mer om våre studier

Gokstad Akademiet AS
E-post: post@gokstadakademiet.no
Tlf: 916 09 200

www.gokstadakademiet.no

Gokstad Akademiet holder til i 
flotte, moderne lokaler ved brygga 
på Framnes, 2,5 km fra Sandefjord 
sentrum. Skolen har kantine og 
bibliotek.

I tillegg til god offentlig 
kommunikasjon med buss fra 
bussterminal, er det mange 
tilgjengelige parkeringsplasser ved 
skolen.

Våre studier er basert på tett dialog med ulike bedrifter for 
å være tilpasset næringslivets behov. En fagskoleutdanning 
er en høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på 
videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

mailto:post@gokstadakademiet.no
https://www.gokstadakademiet.no/

