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Disse sætninger fanger folks opmærksomhed på SoMe: 

Sådan får du…… smukke negle, lækker 

Undgå at…. Klippe dit eget hår – det bliver aldrig godt.  

Stop med at …. At …. 

Vidste du…. At ved at barbere dig når huden er fugtet af vand,  ja så undgår du at få 

skægpest. 

Derfor skal du…. Komme 3 dråber klorin i vandet ved din buket blomster. 

 

Brug og tænk gerne AIDA modellen ind i jeres opslag:  

 

A Attention - fang Jeres læseres opmærksomhed 
I Interest - Teksten skal vække folks interesse (Vidste du…….) 
D Desire - Skrive til folks følelser – hvordan dufter det, smager det… 
A Action - Hvad skal forbrugeren gøre – hvor kan man købe - Call to action! 
 
Eksempel  

 
 

Husk det er mennesker I kommunikere til – derfor skal du bruge dit 
eget sprog og ikke få tingene til at lyde anderledes end du ville sige 
dem til en ven  
 
Spørg gerne en ven til råds – hvis du ikke synes dine opslag virker! Her kan du må inspiration til 
formidling! 
 
Du skal gøre dig klart fra start hvad dit WHY er! Hvorfor er du tilstede på SoMe og hvad er din målsætning?  
Er det flere følgere 
Mere trafik til website 
Tilmeldinger til nyhedsbrev 
Salg…  
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Og en anden god ide er at lave en persona øvelse, altså fastslå hvem, der er dine kunder.. (alder, køn, 
civilstatus, fritid, profession, digital profil osv) – Når du har din persona kan du målrette dine annonceringer på 
Facebook specifikt til denne gruppe.  
 
Når du laver Video på SoMe 
 
HOOK – Fang folk interesse 
Promo/Præsentation – Hvem er du 
Brugbart – Hvad tilbyder du/din virksomhed 
Call 2 action – Hvor kan jeg få fat i det.  
 

9 skarpe til højere reach  
1. Billede/video – meget gerne mennesker 
2. Title – ændre overskriften i linket du linker til 
3. Meta deskription – ændre meta teksten i linket 
4. White space – lav afsnit i teksten 
5. Overskrift – ”Kender du en med….” 
6. Listeform – lav punkter  
7. Symboler og emodjies – brug dem de fanger opmærksomheden 
8. Call 2 action – køb den her – klik her – se her 
9. Read more – Tryk her – se mere  

 

Og husk der er ikke noget rigtigt eller forkert tidspunkt at poste noget på Facebook eller 
hvor mange gange i døgnet – det skal bare være relevant!  
 

HUSK Jeres kunder er i forskellige købsfaser igennem livet. 

 

 


