
Markedsfør din event 
på sociale medier 
Guide 

Denne drejebog tager først og fremmest afsæt i markedsføring på Facebook. 
Det er på denne platform, organisationer får størst effekt, og det er her, der er mulighed for at 
komme i kontakt med flest mulige danskere. 

Første skridt er at hverve følgere til din Facebook-side, næste skridt er at få følgerne flyttet ud i 
det virkelige liv til en event og til sidst motivere dem til at stemme til Europa-Parlamentsvalget 
i maj 2019. 

Guiden er delt op i 6 overskuelige trin, som hver især indeholderlinkstil video-instruktioner 
og blogindlæg med cases. 

God fornøjelse! 

~-~ ((«c:--~,, 
~ - EUROPA t 

Europa-Parlamentet ~ ævn e 



1. Sæt dine sociale medier rigtigt op 
Din Facebook-side skal sættes rigtigt op, så du kan få maksimal effekt ud af indsat
sen. En hurtig måde at gøre det, er ved at klikke på 'Indstillinger for side' øverst i 
menuen på din side, dernæst ind på 'Rediger side' i menuen til venstre og så vælge 
skabelonen for 'Non profit-organisationer'( ... ) 

� Læs hele afsnittet på bit.ly/europaafsnit1 

Hør mere om, hvordan 
du kan bruqe Twitter på 
dinevent pa 
bit.ly/europavideo 1 

2. Hverv følgere 
Det er det lange seje træk, der giver flere følgere til en Facebook-side, og der er med 
andre ord ingen hurtige genveje, hvis man vil have værdifulde følgere. Nøglen til 
flere følgere ligger i, hvad du deler på din side. Det er via det indhold, du deler, at 
brugerne bliver opmærksomme ( ... ) 

� Læs hele afsnittet på bit.ly/europaafsnit2 

Hør mere om, hvordan 
du hverver følgere på 
bit.ly/europavideo2 

3. Skriv, så du flytter noget 
Du har brugernes opmærksomhed i et splitsekund ude i nyhedsstrømmen, og det 
vil sige, at det, du skriver, skal være meget præcist og til at afkode ganske hurtigt. 
Brugerne skal altså i løbet af et øjeblik se, at her er tale om et spændende opslag, 
som giver brugeren lyst til at stoppe op og læse ( ... ) 

� Læs hele afsnittet på bit.ly/europaafsnit3 

Hør mere om, hvordan 
du bruger følelser på 
bit.ly/europavideo3 






