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Kære virksomhedsejer, 

Fremtiden er usikker og mange af jer er bekymrede – og det er helt okay. – I gør det 

godt og husk nu at rose jer selv hver dag for ALT det i gør!  

 

Jeg ser nye tiltag på SoMe og kan se mange af jer opnår flere likes og kommentarer end på 

tidligere opslag. – det er fantastisk og håber selvfølgelig også det giver salg og penge på 

kontoen!  

 

Har samlet lidt app´s I kan gøre brug af for at gøre jeres videoer og billeder mere fængende 

på Facebook, Instagram etc.  

 
Lumyer - LiveCollage  - CollageMaker – Layout – Boomerang – WordSwag - Magisto (video) - iMovie 
(video)  - Canva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blogs 
En anden ting der kunne gavne jeres forretning var at samle og gemme spørgsmål fra kunder 

og forbrugere – disse spørgsmål kan bruges til blog indlæg.  
Forbrugerne vil i dag gerne lære nyt, have en oplevelse de ikke havde forventet og finde ny 

inspiration.  

 

Eksempel på et blogindlæg – sko: 

Sådan undgår du trætte ben – eller ”Kender du en med trætte ben?”  

Og så skriver skobutikken om tips og tricks til valg af rette fodtøj, der passer til kundens 

fodform mm. 

Slutter blogindlægget af med at henvise til webshoppen/Facebook hvor skoene kan købes.  

Disse blog indlæg (content) (PULL marketing) føre ofte til salg.  

 

PULL marketing skaber en interesse – kunderne henvender sig selv.. og køber.  

Content – er info, blogindlæg etc.  

 

En årsplan til SoMe er også en god ide  

Hvert år er der (måske) udsalg, vinterferie, Valentinsdag, påske, morsdag, farsdag, 

sommertips, efterårsferie, Black Friday, jul, nytår … udfra disse højtider kan du skrive 

blogindlæg.  

 

Overvejer du at kaste dig ud i online salg? Klik her 

 
Sidst men ikke mindst vil jeg ønske dig og dine en rigtig god påske – pas på hinanden.  
 

Og ring endelig hvis i har spørgsmål  

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/e-handel/

