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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 
togstasjon og bussterminal, er det 
mange tilgjengelige parkerings-
plasser ved skolen.

Begge 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 videre-
gående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Digital 
markedsføring

Nye studier i Sandefjord
høsten 2020



Digital markedsføring

Velg mellom 2 ulike studier:

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

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

“Studenter fra Gokstad Akademiet er 
attraktive medarbeidere”

- Eric Sandtrø, 
gründer av Fjellsport og Komplett

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

- Morten Fon, President & CEO Jotun

Salg, ledelse og markedsføring

Studiestart: 31. august 2020

Studiested: Framnæsveien 7, 3222 Sandefjord

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

Varighet: 2 år (4 semestre)

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

Opptakskrav: Generell studiekompetanse, eller 
yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan 
også søkes på grunnlag av realkompetanse.

Grad: Høyere fagskolegrad

Studiepoeng: 120

Dette er studiet for deg som ønsker kort 

vei til jobb som digital markedsfører. 

Du lærer bl.a. hvordan du jobber med 

søkemotoroptimalisering, annonsering på 

digitale flater, kampanjer, analyser, Google-

verktøy og sosiale medier.

I dette studiet vil du lære om:

• Søkemotoroptimalisering

• Google Analytics/Google Adwords

• Facebook, Snapchat, Instagram, 

 LinkedIn m.m.

• Inbound marketing

• Algoritmer

• Content Marketing

• Blogg m.m.

Dette er studiet for deg som ønsker å skape 

gode salgsresultater og relasjoner for 

bedriften. Du lærer hvordan du skal selge 

produkter og tjenester til ulike kundegrupper 

ved hjelp av forskjellige teknikker og ulike 

kommunikasjonsmodeller. Videre lærer du 

om markedsføring mot ulike målgrupper i 

flere kanaler. Du vil også lære om ledelse, 

motivasjon og målstyring. 

I dette studiet vil du lære om:

• Forbrukeradferd 

• Salgsarbeid

• Markedsføring

• Kundeledelse (Key Account Management)

• Ledelse, motivasjon og målstyring

• Økonomi og lønnsomhet
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