
SKARPERE PÅ  
SOCIALE MEDIER



SoMe er ikke på vej ned…. 
  

Sociale medier er mere brugt end  
emails og Google 

Og hele verden er snart med….. 





Hvor lang tid har vores facebook post  
brugernes opmærksomhed?  





Step 1: Mindset  

Step 2: Målsætning & Strategi  
           

              Step 3: Tech & Værktøjer

Min personlige Social Media “TO DO - GO GET” metode!  





Step 1: Mindset



Kultur Forstå kulturen før du indtager den  



Kulturen 
Forstå kulturen før du indtager den. Forstå din cirkel 

Det Sociale 
Lyt, deltag og vær aktiv 
Vær social og vis engagement 
Tænk på de andre før dig selv 
Vær opsøgende 
Giv giv giv…. Viden og data er guld 
Sælg aldrig! -Og ALDRIG før du har givet så meget, at du er 100% sikker på et salg 
Ærlighed: Altid vær ærlig - løgn, overdrivelser og fortielser opdages før eller siden 
Copy/paste IRL: Hvordan opfører du dig til en fest eller middag? Hvordan konverserer og netværker du IRL?  

Din Personlighed 
Det er dig du sælger? Hvad står du for? Er du interessant?  
Tænk dig selv som et brand 
Etik og moral. Hvad er dine værdier? Hvordan viser du dem?  
Passion. Elsk det! Hvis ikke du gider, så drop det! 

Step 1: Mindset
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Personlighed: Case









Hvordan ser din hat ud?  



Step 2: Målsætning & strategi  



Drøm: Hvad drømmer du om, hvor vil du hen? Hvad vil du bruge 
sociale medier til? 

Vær præcis: Hvad vil du præcis opnå? Årstal, placering, økonomi 
mm. 

One pager: Lav din målsætning kort og husk den!  
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Step 2: Målsætning & strategi  



Hvordan: Hvordan vil du nå derhen? Handlingsplan 

Hvem: Hvilken strategi/metode vælger du? Hvem arbejder du sammen 
med, hvem lytter du til? Hvem går du til?  

Hvor: Målgruppe. Hvor er dine kunder eller samarbejdspartnere 
Hvilke platforme vælger du?  
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Step 2: Målsætning & strategi  



Step 2: Målsætning & strategi  



Spørgsmål du kan stille dig selv 

• Hvad vil jeg have ud af de sociale medier? 
• Hvor meget tid vil jeg bruge på det?  
• Hvem vil jeg kommunikere til? 
• Hvad vil jeg kommunikere? 
• Hvem vil jeg arbejde tæt sammen med?  
• Er jeg sikker på jeg gør hvad jeg gør, af de rette årsager? 

Step 2: Målsætning & strategi  





• Flow: Skab sammenhæng mellem din personlige/
business målsætning og din SoMe målsætning 

• Rollemodeller: Hvem er cool? Copy/paste dem du kan 
lide 

• Metode/Inspiration: Malcolm Gladwell The Tipping 
point 

Step 2: Målsætning & strategi  



Step 2: Målsætning & strategi  



Step 2: Målsætning & strategi  



Step 2: Målsætning  



Case: Mini Cooper



Advertorial, native advertising



Step 4: Tech & værktøjer 
  



Step 4: Tech & værktøjer 
  

Tekster: Sammenhæng mellem alle platforme. Brug elevator pitch
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Info/data: Ret alt info om dig selv. Links, bio, m.m. 

Websites: We like! Her ejer du din trafik!  

Foto: Ensrette stil og retning. Prof kvalitet 

Mobil: 73 % af den danske befolkning går på internettet via mobil

Chat: Brug chat som et værktøj - professionelt 





Step 4: Tech & værktøjer 
  

ROI: Print vs. digital8

9

7 SEO: Keywords, links, opdatering, google m.m. 

Algorithm: Ranking: inventory, signals, predictions



4774 venner.  

Nej, der er ikke 4774  
mennesker der alle ser  
Christians opslag.  

Algorithm: Ranking: inventory, signals, predictions



Algorithm: Ranking: inventory, signals, predictions



ROI: Print vs. digital



ROI: Print vs. digital



Step 4: Tech & værktøjer 
  

Ps. Markedsføringsloven! -Følg med - du kan ikke komme udenom den!  



Hvis du kun kan huske en ting; husk dette!


