
Rådgivningscentret på Facebook 
- start en ring, der spreder sig i vandet 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


Indhold 
• Opret profil (Hvis du har en personlig/professionel profil i 

forvejen, kan du springe videre til punktet: ‘Opret side’, slide 
5) 

• Tilpas profil 

• Opret side 

• Tilpas side 

• Få folk til at ‘Synes godt om’ din side 

• Lav afstemninger 

• Stil spørgsmål 
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Opret profil 

På www.facebook.com skal du 
oprette en profil, hvis ikke du har en 
i forvejen. Når du har oprettet din 
profil sender Facebook en 
bekræftelse pr. mail til den angivne 
e-mail, denne skal bekræftes.  

 

1. 

2. 

Trin 1-3 hjælper dig til at tilpasse din profil, det er muligt at gøre dette 
senere ved blot at trykke på ’spring over’.   
 
Trin 1 giver dig mulighed for at indtaste din e-mail og herved tilføje venner. 
Dette er en nem løsning til at finde jeres netværk fra begyndelsen.  

3 

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
http://www.facebook.com


Tilpas profil 

 
I det blå banner klikker du på dit navn for at komme til ’Min profil’, eller hvad der også kaldes din ’væg’.    
Valgte du ’spring over’ ser din profil nu ud som herunder.  Der er nu mulighed for at indsætte profilbillede, ændre coverbillede, 
tilføje en beskrivelse og meget mere.  
 

’Min profil’ eller ’væg’ 

Vælg et profil billede 

Skift coverbillede 

Ved at klikke på ’facebook’ eller ’Startside’ kommer du 
til ’Startsiden’. Her kan du se opslag fra de sider, du 
‘Synes godt om’, personer du ‘følger’ og dine venner 
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Under ’Indstillinger’ og herefter ’Notifikationer’ har 
du mulighed for at aktivere en funktion der gør, at du 
får en e-mail, hver gang der sker noget i relation til 
din profil.  

 



Opret side 

Du har mulighed for at oprette en side, hvilket er en form for profil for virksomheder, mærkesager o.l. 

1. 

2. 

3. 

I bunden af din profil finder du ’Opret side’. 

Du kan vælge mellem forskellige former for sider alt efter, hvilken 
afsender du er. 
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Opret side 

1.  

Step 1-4 guider dig igennem konfigureringen af din side. 

Step 1: Vær opmærksom på om du vælger ’ja’ eller 
’nej’ (her er der valgt ’nej’, da siden er oprettet som et 
eksempel), dette har betydning for den juridiske 
kontrakt.  
Du har mulighed for at oprette et link til et andet 
websted. Indsæt blot linket til den ønskede side i 
feltet og linket vil figurere på din side. 

Step 3: Tilføjer du siden til 
’Favoritter’, vil siden figurere i 
venstre søjle på ‘startsiden’, 
herved er den let at finde. 

3.  
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Tilpas side 

Du kan tilpasse din side nøjagtig på samme måde som for en personlig profil. 
Tilføj eller rediger ’profilbillede’ 

Indsæt et ’coverbillede’ 

Her kan du se hvordan en 
annonce for din side vil se 
ud med de valgte billeder. 
En annonce er en service, 
man kan tilkøbe for at 
promovere siden. 
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Få folk til at ’synes godt 
om’ din side 
 
Når du har oprettet din side, er der i øverste del et 
administrationspanel, som ser ud som vist herunder.  
Under ’opbyg målgruppe’ har du forskellige muligheder for at 
give folk kendskab til din side. En af mulighederne er at 
’invitere e-mailkontakter’. 

1.  Du har mulighed 
for at ’invitere 
venner’, hvor du 
via ’søg’ inviterer 
de venner, du 
mener vil have 
interesse i siden.   

2.  Via ’Del’ kan du 
lave et opslag for 
siden, på din 
egen tidslinje 
(denne er på 
’min profil’), en 
vens tidslinje 
eller i en gruppe.  

3. 
Under 
’Promover’ har 
du mulighed for 
at promovere din 
side mod 
betaling. 
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Opret events 

1. 

2. 

3. 

Udfyld informationer omhandlende din event og tryg på 
’opret’. 

På sidens ’væg’ har du mulighed for at oprette en 
begivenhed. Klik på begivenhed. 

Når din event er oprettet, kan du invitere 
deltagere via ’inviter venner’. Du kan også 
vælge at ’dele’ begivenheden på din 
personlige tidslinje. 
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Hjælp 

• FAQ Facebook 

• Facebook Help Center: https://www.facebook.com/help/  

 

Andre vejledninger fra Vi&Di:  

• ”Find din rådgiver på Facebook – og deltag i fagrelevante diskussioner” 

• ”Rådgiveren på Facebook – skab kommunikation mellem landmændene og dig” 
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