
Att synas och sälja på webben! 
Tisdag 18 oktober 2016 
 
Välkommen till en konferens om hur du som slöjdare, konsthantverkare eller  

konstnär kan marknadsföra din verksamhet och sälja varor eller tjänster via  

sociala medier. Föreläsningar som bygger på praktisk erfarenhet. Tillfälle till  

frågor, möten och nya kontakter över länsgränserna.  

Program: 

9.30 Förmiddagsfika med smörgås 
 
10.00 Välkommen 
 
10.15 10 sätt att ta bra bilder till webben  
Susann Rickan, fotograf och grafisk formgivare, som bygger webbsidor och webbutiker till 
egen- och småföretagare. Susann är starkt engagerad i e-handelns utveckling på 
landsbygden.rickan.se    

 
11.15 Hur man gör det roligt att sälja! – att bygga en webbutik  
Niklas Karlsson, slöjdare, som envist driver sitt slöjdföretag och söker nya vägar för 
utveckling och ökad försäljning. Driver hemsidan och bloggen ahardslojdlife.se 
 
12.00 Lunch 
 
13:00 Etsy – hur funkar det?  
Anita Grahn, formgivare med angorakaniner. Av angoraullen spinner Anita garn som bl.a. 
säljs på Etsy under namnet AnitaYarn. Anita berättar både hårda fakta om sajten och sin 
egen upplevelse. Anita Yarn 
 
13.30 När jag blev min egen kund  
Lotta Blom ”Tant Kofta”, handfärgare och stickerska med utbildning från Textilinstitutet i 
Borås. Lämnade arbetet som förskolechef för 3 år sedan för att bli ”Tant Kofta” på heltid. 
Berättar hur hon bygger sitt varumärke med hemsida, webbutik och öppen koffert som 
redskap på temat, ”Om jag kom in i en butik eller webbsida - hur skulle jag vilja ha den och 
hur vill jag bli bemött?” Tant Kofta 
 
14.15 Konsthantverkscentrum en länk till konsthantverket 
Mari-Louise Franzén, verksamhetsledare för Konsthantverkscentrum. En organisation med 
lång erfarenhet av att driva en stiftels för konsthantverkare och slöjdare som arbetar 
professionell. Information om verksamheten, medlemskap med mera. 
Konsthantverkscentrum.org 
 
14.35 Eftermiddagsfika 
 
15.05 Konsthantverkscentrums nätbutik  
Marie-Louise Franzén berättar om erfarenheter från den nyligen gjorda stora satsningen på 
Konsthantverkscentrums nätbutik. webb butik 

 
15.45 Avslutning  
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Pris  

Konferensen inklusive lunch och fika är kostnadsfri.  
Vid avbokning senare än 14 dagar före konferensen debiteras 200 kr för mat/fika.  

 
Anmälan  
Anmälan senast 15 september. Klicka på länken, fyll i och skicka. Anmäl dig här! 
 
Hitta hit  
Konferensen äger rum på Hotel Statt i Katrineholm. Adress: Storgatan 20. 
Hotellet ligger nära buss- och järnvägsstationen. 
En deltagarförteckning för samåkning kommer med e-post.  
 

Arrangörer  

Arrangör för konferensen är projektet ”Kulturella och kreativa händer i Mälardalen”  
som drivs av länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Västmanlands 
och Örebro län.  
 
Kontakt  
För ytterligare information, kontakta Sörmlands länshemslöjdskonsulent Helena Åberg 
helena.aberg@dll.se  0709-461526.  
Information hittar du även på  http://www.sormlandsmuseum.se/saljapawebben   

 
Välkomna!  
 
Annkristin Hult, Lars Petersson, Anna Karin Reimerson,  
Andreas Sohlberg och Helena Åberg  
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