
GØR SOCIALE MEDIER  

TIL EN HVERDAG I DIN 

VIRKSOMHED 



2 



We don’t have a choice  

whether we DO social media, 

 the question is  

how well we DO it. 
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Essentielle spørgsmål man bør stille sig 

selv 

Hvad vil vi grundlæggende have ud af vores kommunikation på de sociale medier? 

 

Hvilken nytteværdi har vores kommunikation for kunderne? 

 

Hvordan måler vi succes? 

 

Er mange likes, delinger, kommentarer mm. nødvendigvis et udtryk for at man gør det 

godt? 
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Facebook og 

Instsgram har stadig 

nogle store 

udfordringer:  
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Der er et MAX af plads 

på brugerens vægen  

Brugerne har kun 24 

timer på et døgn.  



Hvor langt scroller man om 

dagen?  
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2 Km 
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Hvad sker der i mit liv? 

11 



Hvordan kan jeg lege med? 

10 Tips & Tricks 
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Hvad vil 
du sige?  

Hvad vil 
de høre?  







Hvad er godt indhold, og hvilken type indhold virker? 
16 

Inspirer 

Informer 

Involver 





Planlæg.. Hvem gør hvad?  
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Hjemmebane 

Udebane 

Hvad skal vi sige?  Hvem svarer? 

Får vi nogle til at 
tale om os?  

Får vi nogle til at 
tale om os?  









Være relevant, rettidig og underholdende. 
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2018 - Marketings kalender 
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Hvornår skal jeg ligge noget online? 
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Hvornår vil du selv 

være online og vil du 

have tid? 



Hvornår skal jeg ligge noget online?  
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Opsummering 
5 Tips du kan bruge i morgen 

01  Være relevant, rettidig 
og underholdende. 

02  Tal med dine ”fans”. 
Ikke kun til dem.  

03  Hold din tekster relevant 
og med få budskaber 

04  Brug billeder og videoer, 
til at drive engagement. 

05  Hvis du har et formål så 
post ellers lad være 



Hvilke redskaber skal du bruge? 
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Hvilke redskaber skal du bruge? 

33 



34 



35 



Hvilke redskaber skal du bruge? 
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• Canvas 

• Sproutsocial.com/landscape 

• Facebook blueprint 





TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

mail@mathiasgrene.com   /   +45 51413106   /   www.mathiasgrene.com   /   @mathiasgrene 



Konkurrencer 
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HUSK: Konkurrencen er hverken sponsoreret, administreret af eller associeret 
med Facebook.  


