Information för dig som är medlem i Spelarföreningen!

DIPLOMERAD SPORTSTRATEG
Yrkesförberedande sportutbildning online
Innehåll
Utbildningen är unik och omfattar olika ämnen inom kommersiell sportmarketing som exempelvis Ditt
varumärke, Sociala medier, Rättigheter, Sponsorskap, Idrottsevenemang och Sportjournalistik. Som
medlem kan utbildningen genomföras genom något av följande två alternativ:
A. Live: Start 4/5 -ger dig möjligheten att studera i en grupp där du via Zoom har dialog med
föreläsaren och kurskamraterna live, kan interagera och ställa frågor. Delkurserna genomförs
en gång i veckan under 8 veckor, spelas in och kan ses i efterhand via utbildningsplattformen
med ditt egna personliga logg in. Varje delkurs är 60 minuter.
B. Online -ger dig möjligheten att studera själv när det passar ditt tidsschema. Alla delkurserna
ligger förinspelade och kan ses, precis som i alternativ A, via utbildningsplattformen med ditt
egna personliga logg in, men med direkt access till alla 8 inspelade delkurserna online när du
själv vill och kan. Du har även i denna online-utbildning möjlighet att interagera och ställa
frågor till respektive föreläsare via mail.
Examination kan genomföras efter att alternativ A. eller B. avslutats.
Möjlighet för dig som är medlem i Spelarföreningen
-Vi har nu sedan drygt 1,5 år tillbaka investerat mycket för medlemmarna genom Peter Martinssons
jobb i att skapa förutsättningar för dubbla karriärer och även förberedelser för deras fortsatta yrkesval
efter en aktiv fotbollskarriär. Att med detta samarbete med Sportseminarier kunna erbjuda utbildningar
inom idrottssektorn känns extra bra, säger Magnus Erlingmark på Spelarföreningen om denna
utbildning distribuerad online med start under april och maj.
-Vi påbörjade arbetet 2019 och under 2020 har vi utvärderat olika alternativ samt att jag, kollegorna
och tre av våra medlemmar gick denna utbildning här under våren för att vi skulle vara helt säkra på att
träffa rätt, fortsätter Magnus.
-Att utbildningen går ”online” gör att alla medlemmar i Spelarföreningen i vårt avlånga land kan delta
och ta del av alla dessa experter och deras kunskap, säger Anders Westin, ansvarig på
utbildningsföretaget Sportseminarier som driver olika online-utbildningar sedan 2019.

”Mycket intressanta ämnen och bra föreläsningar! Bra upplägg också med att man kan se om ifall man
har missat något avsnitt. Det känns bra!” /Mauricio Albornoz, Akropolis IF
”En smidig och anpassningsbar utbildning med välmeriterat nätverk av kunniga föreläsare!”
/Gustav Ludwigson, Hammarby IF
”En fin möjlighet för medlemmar som är intresserade av idrott i allmänhet men sport management i
synnerhet!” /Peter Martinsson, Spelarföreningen

Läs mer om utbildningen Diplomerad Sportstrateg
Läs mer om ämnena och föreläsarna på: https://www.sportseminarier.se/diplomerad-sportstrateg/
Så här gör du för att delta på denna utbildning under april/maj
Du anmäler dig genom att klicka på länken här bredvid och fylla i fälten med dina uppgifter samt
om du vill gå kursen A. Live eller B. Ondemand. Därefter kontaktar Sportseminarier dig kring det
praktiska för att kunna delta i utbildningen Diplomerad Sportstrateg.
Till anmälan för Diplomerad Sportstrateg: https://forms.gle/k3UMzvrwGcU6xEuN6
Prisbild
Utbildningens avgift som medlem inkl. moms
Subvention från Spelarföreningen
Fackförbundet Unionens Studiestöd
Din kostnad blir endast

9 875 kr (Ord. pris 12 250 kr inkl. moms)
-1 500 kr*
-3 425 kr**
4 950 kr

Du kan välja mellan att:
- Betala hela kursavgiften 9 875 kr inklusive moms på en (1) faktura, eller
- Delbetala hela kursavgiften 9 875 kr inklusive moms på 3 fakturor enligt följande:
Delbetalning 1: 3 500 kr inom 10 dagar från anmälan
Delbetalning 2: 6 375 kr per 28/5
*Subvention från Spelarföreningen erhålles också direkt efter att utbildningen är genomförd och kvitto
på betald kurs uppvisas (antalet platser för subvention av Spelarföreningen är begränsad).
** Om du varit medlem i Spelarföreningen/Unionen i mer än 6 månader så kan du söka studiestöd
från Unionen på 3 425 kr, krav är att utbildningen skall vara påbörjad samt fullt betald innan sista
dag för sökande av Unionens studiestöd som är den 31 maj 2021. Se mer om hur du går tillväga för
att söka och vad som krävs för att söka Unionens Studiestöd här: https://www.unionen.se/mittunionen/studiestod-ansokan
Som kursdeltagare får du:
• Personligt konto med logg in till utbildningsplattformen
• Lärarledd utbildning, tillgång till de inspelade delkurserna och föreläsarnas presentationer
• Tillgång till kommande webbinarier och seminarier samt nyhetsbrev 12 ggr/år
• Kursintyg samt vid Examination -exklusivt diplom vid godkänt resultat
• Medlemskap i Sportseminariers Sport- och Affärsnätverk Sportrummet (12 mån)
Anmäl dig idag på: https://forms.gle/k3UMzvrwGcU6xEuN6
Unionens Studiestöd gäller endast kursanmälan gjord under april för alternativ A. & B.
För mera information eller frågor maila till:
Spelarföreningen: Peter Martinsson, peter@spelarforeningen.com
Sportseminarier: Anders Westin, anders.westin@sportseminarier.se

