
 VIS DIN GRUPPES POWER PÅ SOME
Begynder



AGENDA
Hvorfor bruge Sociale Medier?
Målgruppe: Hvilke medier er i fokus?
Facebook grupper vs Facebook sider
Instagram
De gode billeder
Gentagelser Fremmer forståelsen
Synlighed
#Hashtags
Sociale medier - er Sociale
Husk Den Gode Tone
Ældresagen har forstået det
Hjælp at hente på Hjemmesiden



Hvorfor bruge Socialemedier?
Øg Kendskabet til din forening

Målgruppen bruger sociale medier,
bør du os være på det

Forbedr din medlemsrelation via
interaktion

Kommentere, dele, like mm.
Brug Socialemedier til at drive
trafik

Gode til at sprede budskabet
Få mere viden om din Målgruppe

De deler informationer om sig
selv. eks. Demografi
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HVEM ER DIN MÅLGRUPPE?
"Taler du med alle, taler du i virkeligheden med ingen."
Sæt dig på den anden side af skærmen og forsøg at sætte dig ind i, hvad din modtager kunne
have brug for at vide/være interesseret i. Er det mon det samme, som du gerne vil fortælle?
Den hårde nyhed er, at hvis du laver indhold, som ikke er relevant for din målgruppe - så er
det spildte kræfter.

ØVELSE
Tal sammen to og to. Snak om
hvem der er jeres målgruppe. 

TRE
MINUTTER!



Facebook Side
Facebook side kan være god hvis man vi lave Marketing udadtil det lokale miljø

 

Facebookgruppe
Det er en idé at have en facebook gruppe til medlemmer.

https://www.facebook.com/Pigespejder2720


INSTAGRAM

Sørg for, at profilens bio er
kort og til benet af dine

budskaber. Det er også en
god idé at skrive, hvad man
kan forvente af indhold på

din profil

Højdepunkter fra
stories

Brugermenuen er dine
indstillinger

Her kan du se de indlæg, hvor din profil er
tagget - og som du dermed kan dele

Tryk her for at
oprette indlæg

og Stories



De gode billeder
Hvad fanger jeres opmærksomhed på SoMe?

https://www.instagram.com/p/Ciai71ZLogT/


GENTAGELSE FREMMER FORSTÅELSEN
GODT INDHOLD FORSVINDER I MÆNGDEN HVIS IKKE DU DELER DET FLERE GANGE

Du skal gentage dit budskab for at trænge igennem med det. Hvad end det er en invitation til åbent
hus, du vil vise, hvordan troppen arbejder med science eller du ønsker donationer i form af gaver.
Med et enkelt opslag vil ca. 4 % af dine følgere på Facebook se det (kilde Bigum & Co.)
Du forstyrrer ikke dine følgere. Strømmen går så hurtigt, at en gentagelse faktisk er en service.

ØVELSE
Snak sammen to og to  om
hvad er et godt budskab?

3
MINUTTER!



SYNLIGHED
HVIS FACEBOOK VAR ET LAND VILLE DET VÆRE DET STØRSTE I VERDEN

Skab opmærksomhed om jeres gruppe i lokale facebookgrupper
Brug hinanden i gruppen. Hjælp jeres opslag på vej. Like, kommentér og del i jeres eget netværk.
Brug hinanden i hele korpset. Følg andre grupper, send dem noget god karma - det kommer altid tilbage.

ØVELSE
 

Lav en søgning på lokale
grupper, som jeres gruppeprofil

kunne være medlem af og
lægge indhold på.

 

FEM
MINUTTER!



Hashtags gør det nemt at fremsøge dit
opslag også ved et uheld. Det er dermed en
fordel at give jeres gruppe et hashtag
såsom eksempelvis #Nybygruppe

 

#Hashtags

#pigespejder  #pigerdertør 
#dingruppe fx #Nybygruppe 
 Lokale grupper fx #mitnyby

#2760Nyby.
 
 

Eksempler på Hashtags: 

https://www.instagram.com/explore/tags/pigerdert%C3%B8r/
https://www.instagram.com/p/ClEDxxCIcPl/


SOCIALE MEDIER ER... SOCIALE
Giv et like, snak med dine følgere.
Dine følgere er også en ressource - de ved alt muligt - BRUG DEM
Invitér dem ind ved at stille spørgsmål, lave afstemninger.
Det er muligt at dele et opslag på flere medier-

ØVELSE
Lav et opslag om, at du deltager

på NYS.
Tænk på hvem du lige har sagt er

din primære målgruppe.
Hvad kunne interessere dem ved,

at du er på NYS?
Hvad kunne du spørge dem om?

Nogle gode #Hashtags, der kunne
være gode at bruge 

15
MINUTTER!



HUSK DEN GODE TONE
Når De grønne pigespejdere er på sociale medier viser vi alle og enhver, hvordan De grønne
pigespejderes fællesskab er. Medlemmer der skriver hårde eller nedladende kommentarer om
indhold med andre pigespejdere, signalerer til omverden, at det er sådan vores fællesskab er :/
Det er forskelligt, hvad man opfatter som en hård tone. Derfor er det en god ide at opføre sig lidt
ekstra høfligt, når man kommenterer.

Vær selv en god
ambassadør for vores

fællesskab - også på tværs
af  grupper. Skriv altid

konstruktivt. Anerkend og
bak op om andre

medlemmer. 



Skriv kun det på sociale medier, som du også vil sige ansigt til ansigt til en person. Skriv til
andre, som du gerne selv vil blive talt til. Spørg dig selv, om du ville skrive det på samme
måde, hvis din familie eller venner læste din kommentar. Tal pænt om og til folk, og hæng
ikke nogen ud. 
Det er okay at være uenige. Vi kan sagtens diskutere uden at være enige og uden at blive
enige. Husk, at hvis man er uenig, så har man ofte brug for at være ekstra høflig i sin
kommunikation.
Vær konkret, tal om emnet og gå ikke efter personen. Hold dig til emnet i debatten og undgå
at blive personlig. Respekter andres holdninger og følelser. Også når I er uenige. Kører
debatten af sporet, så hjælp den tilbage. 
Stop op. Tag gerne en pause, inden du giver svar på en kommentar. Man kan nemt få lyst til
at svare hurtigt på en kommentar. men stop op og tænk over, om det vil være bedst, hvis du
går ind i diskussionen eller ignorerer den. Vent gerne lidt, før du svarer. 
Sig fra overfor den hårde tone. Hvis tonen er hård eller grov, er det ok at sige fra, bede om en
ordentlig tone eller sige pænt farvel.
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ÆLDRESAGEN HAR FORSTÅET DET

Kilde: Ældresagen

https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A6ldresagen


Hjælp at hente på Hjemmesiden

(Tryk på billedet)

https://pigespejder.dk/leder/vaerktojskasse/design-pr/

