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Introduksjon

Evaluerbart mål

• Sett deg et mål du kan 
måle, og del opp  
i delmål

Dialog 
med 
kunden!
Snakk med følgerne dine, 
kommenter positivte og  
negative kommentarer. 
Engasjer de.

Kanalvalg

• Velg ut få og gjør de bra
• Velg kanaler du har tid 

og ressurser til å bruke,  
og der kunden er!

• Slett de du ikke bruker

business.google.com

• Se om informasjonen 
er oppdatert.

• Last opp bilder / film
• Oppdater adresse  

og åpningstid
• Kommenter  

anmeldelser

Lag en plan

• Årshjul som benevner 
de store trekkene 
(messer mm)

• Månedsplan for alle 
kanaler. Gjerne excel / 
google sheets.

• Definer dag, budskap, 
kanal, tekst, bilde og 
hvem som er ansvarlig.

Planlegg 
alt. Alltid.
Og la det spontane som 
skjer i butikken / bedrift-
en bli publisert som  
ekstra krydder. Det må 
ikke være der  – men gir 
det lille ekstra når tid og 
energi er der.

Beskriv målgruppen  
din som én person

Alder, kjønn, utdannelse, jobb, sivilstand, interesser, 
bosted, klær, bil, sosiale kanaler osv.



Facebook

Foto

• Alle innlegg bør ha et 
bilde eller en video

• Stående å foretrekke 
(vi bruker mobil mest)

• Folk selger.

Send live!

• Stor synlighet.
• Min 10 –15 min
• Annonser / informer  

i forkant
• Kommuniser med 

de som ser på (nevn de 
live feks)

Du  
og deg.
Ikke vi og dere. Tør  
å være personlig. Snakk 
direkte til følgeren.

Tekst

• Ett budskap
• Kort tekst (men noen  

ganger er det innafor  
med en lang, om du  
har ett budskap og én 
historie)

• Skriv riktig.
• Velg hovedspråk,  

og oversett evt til  
sekundærspråk

• Korrekturles!

Godt og relevant  
innhold er nøkkelen

• Fortell historier.
• Bruk folk.
• Spill på følelser.
• Lag innholdet kunden 

bryr seg om.
• Minimer innlegg som 

fremstår som direkte 
reklame

Annonsering

• Frem innlegg (men kun 
de som allerede slår an)

• Vurder å bruk  
Business Manager for 
flere muligheter: 
business.facebook.com

Bruk film

• 15 –30 sek gjerne nok
• Tekst ved voice
• Slå av lyd om den ikke 

gir noe ekstra



Ta gode
mobilbilder

Stående format

• Større synlighet (vi 
bruker mobil store 
deler av tiden på sosiale 
medier).

Fang øyeblikket

• Bruk snarveien til 
kamera ditt .

Sett  fokus

• Sett  fokuspunkt ved å 
sett e fi ngeren på det 
punktet du ønsker i 
fokus. Da vil resten bli 
uklart.

Ikke 
vær 
sjenert.
Ta den plassen du 
fortjener både mtp 
format og budskap.

Bruk folk. Gå nære.

• Mennesker på bilder 
er gull verdt i sosiale 
medier. 

• Tørr å gå nærme når du 
tar bilder. 

Generelt

• Tørk av linsa
• Ikke bruk zoom
• Ta bilde i kamerappen, 

Ikke i sosial kanal og legg 
på fi lter i ett erkant.

• Unngå blitz og live photo
• Slå av taklyset,om mulig.
• Juster lys i kamera ved å 

holde fi ngeren på bildet 
til du får opp en sol.

• Husk luft  rundt bilde.

Budskap

• Hva vil du fortelle med 
bildet? 

• Skal du selge tekanna, 
hyllene eller friste med 
hele pakka?

Rydd

• Rydd i motivet ditt , det 
utgjør oft e den store 
forskjellen på et bra og 
dårlig bilde.



Instagram

Høydepunkter

• Gjør at storiesene dine 
får synlighet utover 24 
timer.

• Bruk det, og lag noen 
tema du lagrer stories i.

• Alle stories lagres i 
et arkiv i Instagram, 
som du senere kan 
hente opp for å lage 
høydepunkt.

By på 
deg selv.
Bruk video. Vis folka. 
By på deg selv gjennom 
godt innhold.

Feed

• Kvalitet. Gode bilder.
• Bygg merkevare.
• Rydd opp i gamle  

kampanjer og utdatert 
innhold.

• # etter innleggsteksten, 
ikke som en del av tekst

• Spesifikke #, ikke for 
store som #summer

• Unngå kollasj / rammer

Generelt

• Opprett bedriftsprofil  
/ profesjonell profil

• Send folk fra feed til 
story, og tilbake – og 
til nettside. Ulike vin-
klinger, samme bud-
skap.

• Prøv å skill deg ut i 
mengden.

Bio

• Hva tilbyr du?
• Åpningstider
• Link til nettside 

/ call to action
• Relevant kontaktinfo

IGTV / live / reels

• Send gjerne live på  
Instagram (samme prin-
sipp som for Facebook)

• Lag lengre videoer du 
laster opp i IGTV.

• Lag morsomme, kreative 
og engasjerende innhold 
reels med musikk. 

Stories

• Mer upersonlig  
og upolert

• Bruk geolokasjon
• Tagg aktuelle (så de kan 

reposte)
• Bruk aktuelle #
• Engasjer ved bruk 

av meningsmåling, 
spørsmål og quiz

• Del andres bilder du 
har blitt tagget i



Appforslag

Instagram

• IGTV (egen app for  
å sende video med 
IGTV)

• Preview for å planlegge 
feed, og se hvordan det 
nye bildet vil se ut  
i feeden din. Her ligger 
det også mange filter 
du kan bruke.

• Later for å forhånds- 
planlegge innlegg.

Google Min bedrift

• Finnes som en egen 
app for enkel hånd-
tering av informas-
jon og kommentarer

Facebook

• Bruk Facebook Pages / 
Sideaministrasjon for 
å administrere bedrift-
sprofilen(e) du har til-
gang på. Det gjør det 
enkelt å både poste, 
men også å følge med 
på meldinger og kom-
mentarer.

• Facebook Annonse- 
administrasjon for  
å administrere  
annonsene du kjører

Bilde- og  
filmredigering

• Ofte er det ikke mye 
som skal til, så ved å 
bruke justeringene i 
kameraappen kommer 
du langt. Juster litt lys 
og kontraster, så er det 
ofte nok.

• VSCO er faktisk også et 
sosialt medie, men fin  
å bruke til redigering.

• Camera+

• Lightroom
• Quik
• Photoshop Express


