FACEBOOK
GRUPPER, SIDER OG SPONSOREREDE OPSLAG

Kommunikation
Intern kommunikation vs. ekstern kommunikation

Intern kommunikation

Ekstern kommunikation

Den kommunikation der er

Kommunikationen fra klubben og

medlemmerne imellem og den

ud til resten af Danmark. Den

kommunikation der er mellem

kommunikation som f.eks. er i

bestyrelsen og medlemmer.

aviser, på en Facebook-side mv.

Begreber
Hurtig intro til noget af indholdet

Facebook-side

Facebook-gruppe

Målgrupper

‘Boost’

En side på Facebook

Et sted hvor I kan

Dem I gerne vil have

En billig og let måde

hvor medlemmer,

samle jeres

fat i. En måde at

at øge kendskabet

interessenter, folk i

medlemmer, og

kortlægge hvem I

til jer. En god måde

byen, og alle andre

styrke fællesskabet

skal henvende jer til.

at dele vigtige

kan følge jer.

mellem dem.

budskaber.

Det gode opslag
Visuelt indhold gør
sig godt på
Facebook, det vil
folk gerne se.

Hvad er en gruppe?
En Facebook-gruppe er god når man skal varetage

kommunikationen internt i roklubben, det vil altså sige
medlemmerne i mellem. Her kan man bruge gruppen til at give
korte beskeder, som ikke behøver at komme ud på en mail til alle
medlemmerne. Hvis en Facebook-gruppe er hemmelig, er det kun
medlemmerne af gruppen som kan se alle opslag, der er i
gruppen.

FORDEL

FORDEL

I kan selv styre hvem der

I kan selv styre hvem der

er medlem i gruppen.

kan se jeres opslag i

Hvad kan en
Facebook-gruppe?

gruppen.

Bedst til intern kommunikation
Som

udgangspunkt

internt

kommunikations

forum for medlemmer – eks.: meddelelser om
madpakketure, aflysninger, oprydningsdage mv.

ULEMPE

ULEMPE

Ikke særlig god til ekstern

I kan ikke ‘Booste’ opslag

Grupper er som udgangspunkt ment som lukkede

kommunikation.

i grupper.

fora, og dermed ikke beregnet til at invitere
interessenter ind i.

Hvad er en Facebook-side?
En Facebook-side er god når man skal varetage

kommunikationen eksternt i roklubben, det vil sige at man kan
bruge siden til at skabe opmærksomhed omkring klubben. Hvad
der sker på en Facebook-side, er offentligt, og dermed kan alle
der har lyst, og har viden om at siden eksisterer, se hvad der bliver
slået op. Det er altså gennem en Facebook-side at I kan skabe
opmærksomhed omkring jeres klub, og det er også på en

Facebook-side at I kan lave annoncer, det er ikke muligt i en
Facebook-gruppe.

Hvad kan en
Facebook-side?
God til ekstern kommunikation

01. FORDEL

02. FORDEL

I styrer samtalen.

I kan ‘booste’ opslag, og nå
flere potentielle medlemmer.

03. FORDEL

04. FORDEL

I kan knytte en gruppe til jeres

I kan tildele forskellige sideroller

side på Facebook.

til jeres Facebook-ansvarlige

Som udgangspunkt ekstern kommunikation til
medlemmer, interessenter og andre. Kan også
bruges til interne meddelelser.
Potentielle nye medlemmer, borgere andre

1.

ULEMPE

02. ULEMPE

‘Boost’-funktionen kræver en

Siden bliver forbundet med

smule tilvænning.

jeres private Facebook-konto.

Sideroller

Tildel sideroller

Hvem kan mest?
I kan tildele bestyrelsesmedlemmer (eller andre), forskellige
sideroller, dermed kan I styre hvem der ’må’ hvad på siden.
En ‘administrator’ må mest på siden – en ‘liveudsender’ må mindst

Facebook-side + gruppe

Tilknyt en gruppe

Behold jeres eksisterende gruppe
I kan knytte en gruppe til siden, som I kan bruge til intern
kommunikation – så kan I også slå op på vegne af siden, i
gruppen. (Hvis I, i forvejen har en gruppe, så kan I bare tilknytte
denne til jeres Facebook-side.).

Tænk frem i tiden

Planlæg opslag

Lav septempers opslag i marts
På Facebook, er der mulighed for at planlægge opslag.
I kan altså lave opslag i dag, og bestemme at de ikke skal
offentliggøres før om en måned. Opslagene oprettes som alle
andre, men når opslaget er klar trykker man ‘Planlæg’ fremfor
udgiv.
Du finder ‘Planlæg’-knappen på

lige ved siden af

Virker ‘Boost’ på
Facebook?
‘Ishøj-modellen’
Historien fra Ishøj Roklub, et perfekt eksempel på at bruge
’Boost’ af opslag på Facebook- – og lykkes med det.
Kort baggrund: Ishøj Roklub har selv gjort indsatsen, de
har ikke fået hjælp. Det er gjort med minimum mængde at
fodarbejde for medlemmerne. Indsatsen Ishøj har lagt på et

niveau, hvor alle kan være med.

Hvad gjorde de?

‘Ishøj-modellen’
Ishøj Roklub brugte korte videoer – ca. 10 sekunder, som
de slog op på deres Facebook-side. Videoerne ‘Boostede’
de, og fastsatte en meget specifik målgruppe.
Det betød at det var ganske få som så opslagene, men det
gjorde at Ishøj Roklub ramte dem som rent faktisk var

potentielle medlemmer.

‘Boost’ opslag – hvordan?
Trin for trin

Helt konkret – hvor skal man trykke?

Hvordan gør vi?

1. OPRET ET OPSLAG
Første step er at oprette et opslag, som skal indeholde et
fængende billede/en video og en kort tekst. Først når

opslaget er publiceret, kan det boostes:

2. KLIK HER

Modtageren

Hvordan ‘fanger’ I
folk?

WHAT
IS
MIG, MIG, MIG

IN
IT

Hvem er det menneske i verden, som for hvem du
bekymrer dig mest?
…
Dig selv!
Sådan har jeres modtagere det også! Derfor kan det
være en god idé at sætte sig i modtagers sted, og
bruge tænkemåden: What Is In It For Me?

FOR

ME?

Målgrupper
Målret jeres opslag og ram de rigtige

Fastsæt en aldersgruppe
01

Vælg hvilken aldersgruppe I vil ramme?
Facebook giver jer mulighed for at tilpasse.

Vælg geografi
02

Hvor bor de mennesker I vil ramme?
I kan indtaste byer, og vælge hvilke I vil ramme

Inkludér eller ekskludér
03

Er der nogen bestemte I vil ramme?
Eller måske undgå – det kan I også tilpasse

Målgrupper
I kan tilføje de lokationer, I gerne vil ramme

I kan hele tiden holde øje med,
hvordan jeres målgruppe er
sammensat.

I VÆLGER SELV BELØBET
Når I ‘Booster’ et opslag, kan I selv vælge hvor mange penge I vil
kaste efter det. Mindstebeløbet ligger på omkring 35kr.

FLEXIBEL TIDSHORISONT
I styrer selv hvor længe jeres opslag skal være i ‘rotation’. Hvis I
vælger at jeres opslag skal køre i 28 dage, har det naturligvis
indflydelse på prisen.

Resultater?
Hvordan klarede jeres opslag
sig?
Se det her.

Administrér din konto
Her kommer du ind til din
personlige ‘Annoncekonto’.
Derinde kan du se det fulde
overblik over jeres annoncer.

Resultater
Hvordan gik det?
Når jeres opslag har kørt i det antal dage, som I angav,
så kan I se hvordan det gik.
Hvor mange personer nåede opslaget?
Hvor mange interaktioner fik opslaget?

Var det ikke tid nok?
Hvis I synes at jeres opslag skal køre længere, så kan I

forlænge perioden.

Det fulde overblik
På de fire markerede faner, kan du få overblik over hvilke kampagner der kører,
eller har kørt. Du kan også se hvor mange penge kampagnen har brugt.

Pengene?
EKSEMPEL:
Karen Jensen opretter sit dankort på Facebook,
og bruger det til at ’Booste’ opslag på Eksempel

En ‘annoncekonto’

Roklubs Facebook-side. Preben Sørensen kan

Når man arbejder med ’Boost’ af opslag på Facebook, skal

også tilgå roklubbens Facebook-side, men

man oprette en ’Annoncekonto’, der skal tilknyttes et

Preben kan IKKE ’Booste’ opslag, og betale med

betalingskort, så Facebook har et sted at trække pengene.

Karens dankort – Preben skal oprette sit eget

Når du tilknytter et kort, er det kun dig som kan bruge det,

kort.

det vil altså sige at det kun er gennem din private
Facebook-konto at du kan brug DIT kort.

Et opslag som dette, ville være fint at ‘Booste’ Billedet
kunne beskæres tættere på båden, men det er fint.

Det er jer selv der bestemmer. Men I kommer længere med opslag som indeholder

noget visuelt, et billede eller en video. Teksten må ikke være for lang og tung – hold
det så kort og præcist som I kan. Måske skal I bruge en halv dag på at brainstorme
på det gode opslag.

Opsamling
Hvad er det vi kan bruge Facebook til?

01

I kan bruge en Facebook-side til at lave
sponsorerede opslag. Hvor I målretter mod
potentielle, nye medlemmer.

02

I kan give bestyrelsesmedlemmer forskellige
sideroller. Samtidig kan I bevare jeres gruppe, og
knytte den til jeres side.

03

‘Boost’ af opslag på Facebook, er nemmest at gøre
på opslag I har lavet. Og I ‘Boost’ funktionen kan I
hele tiden se hvordan jeres opslag ser ud.

04

I skal ‘Booste’ opslag som f.eks. dem der fortæller
om Åbent Hus, eller roskoler hvor alle kan deltage.

En fb-side

