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Bedre imagepleje med Facebook





Hvorfor 
Facebook?



Det gode opslag/indhold



Video er godt –
men videoer i 
digital kontekst er 
stort set 
ubrugelige uden 
undertekster –
eller en billedside, 
der kan fungere 
uden lyd.

Facebook er vilde 
med video, men vær 
opmærksom på, at 
kun ca. 5 % i 
gennemsnit sætter 
lyd på = din video 
skal enten have 
undertekster – eller 
kunne afkodes uden 
lyd.



  

     
    

   Det gode Facebook-opslag (dialog og debat)

• Skal kunne afkodes hurtigt = sammenspil mellem visuelt element og tekst

• Variér mellem korte og lange tekster (FB elsker korte tekster)

• FBs algoritme sorterer efter relevans (tidsforbrug, engagement, kliks, ‘opfattet 
informativ’)

• Vær handlingsanvisende i jeres tekster

• Stil spørgsmål og start debatter, som I selv vil være en del af

• Giv selv det første like/deltag selv i debat-tråden

• Analyser på jeres målgruppes adfærd på siden og brug læringerne aktivt

• Videoer på Facebook skal enten kunne afkodes fuldstændig uden lyd eller have 
undertekster





  

     
    

   Forslag til faste indholdselementer

• Livet i stalden

• Gårdens maskiner (fra traktorer til droner og malkemaskiner)

• Gårdens beboere

• Information til naboerne

• Fra jord til bord (mælk, ost, kød mm.)

• Besøg fra omverdenen

• Diverse (gårdbutik, sjove hændelser, etc.)



Annoncering og 
segmentering











ALGORITMER





















  

     
    

   Annoncering

• Afstem budget og taktisk mål (er dit taktiske mål realistisk i forhold til budgettet?)

• Brug annoncering til at styre udviklingen af dine tråde (udeluk, inkluder, segmenter)

• Når vi annoncerer får vi mulighed for mere præcise effektmålinger og data på dem, der 
interagerer med vores indhold/besøger vores hjemmeside etc.

• Facebook er pay to play – overvej om det er det værd uden et aktiveringsbudget (ingen 
regel uden undtagelse)





God fornøjelse!
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