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Styrket erhverv i gadeplan 
 
 
Råd og forslag til opslag  
 
 

- Stil spørgsmål til dine følgere for at skabe mere interaktion. Dialogbaserede opslag 
genererer 50 % mere interaktion end opslag, der ikke indeholder spørgsmål. 
Desuden viser du også, at du er interesseret i dine følgere og deres mening – desuden bliver 
opslag med interaktion vist mere for dem, der følger dig, men også for dem, der følger dem, 
der interagerer med opslaget.  
Det kan fx være: Hvad synes I om de her nye kjoler? 
 
Stiller du spørgsmål i dine opslag? 
 
 

- Del andres opslag. Har du set noget flot eller læst noget interessant i forbindelse med din 
branche, kan du med fordel dele det. 
 
Husker du at dele andres opslag? 

 
 

- Behind the scenes 
Lav opslag med billeder og videoer, hvor dine følgere kan komme med om bag kulissen. 
Det kan fx være i jeres lagerrum, eller når I er på messe, eller når I sidder og bestiller varer. 
Det er en god måde at skabe en personlig relation til dine følgere. 
 
Laver du behind the scenes? 
 
 

- Step by step-guides 
Lav et opslag med billeder eller video, hvor du fortæller, hvordan man kan kombinere det 
forskellige slags tøj til sommeren. Det kan hjælpe dine følgere til at få inspiration. 
 
Laver du step by step-guides? 

 
 

- Tendenser i branchen 
Hvad bliver højeste mode til sommer? De fleste vil gerne have fingeren på pulsen og være 
opdateret. 
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Laver du opslag om tendenser i din branche? 
 
 

- Undersøgelser og statistikker 
Er der lavet en brancheundersøgelse, statistik eller noget lignende, kan du dele det med dine 
FB-følgere. Du opdaterer dem, deler viden, og det vil styrke dit image og omdømme og 
vise, at du er engageret i det, du laver. 
 
Bruger du undersøgelser og statistikker? 
 
 

- Lav konkurrencer 
Konkurrencer er altid en rigtig god idé på Facebook. Det tiltrækker nye følgere og rigtig 
meget interaktion. 
Husk at sætte dig ind i Facebooks konkurrenceregler først. 
OBS: Konkurrencer på Instagram er ikke lige så vellykket som på Facebook.  
 
Laver du konkurrencer? 
 

- Målgruppe 
Husk at tal og skriv direkte til din målgruppe. Der er ingen grund til at skyde med 
spredehagl.  
 
Hvem er din målgruppe? 
 

- Kundecases og positive anmeldelser 
Har du haft en kundecase, som du er stolt af, og som du kan dele med Facebook, så bør du 
gøre det. Dine følgere vil finde dig mere troværdig, og det vil styrke dit omdømme. 
 
Bruger du dine cases og dine positive anmeldelser? 
 
 

- Links til nyhedsbreve, hvis I bruger det 
 
Husker du at fortælle dine følgere om dit nyhedsbrev? 

 
 

- Serieopslag 
Det kan fx være ”ugens gode tip” eller lignende. Det skaber kontinuerligt flow og vil være 
en god metode til interaktion fra dine følgere. 
 
Laver du serieopslag? 
 
 

- Afstemninger og meningsmålinger 
Lav afstemninger om fx go eller no go på tøj og accessories. Endnu en virkelig, virkelig god 
metode til interaktion. 
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Laver du afstemninger eller meningsmålinger? 
 
 

- Videoer!  
Lav videoer med tips, tricks, nyheder og behind the scenes. Videoer er virkelig gode på 
Facebook, fordi de afspilles automatisk. Sørg for at holde videoerne på 30 sek.-2 min.  
 
Laver du videoer? 
 

- Højtider og sæsoner 
Lad dig inspirere af højtider og de forskellige sæsoner. Fx kan du til jul lave en julekalender, 
hvor du hver dag udbyder en lille præmie eller giver et godt tip til mode og stil. 
 
Laver du opslag, der er inspireret af sæsoner og højtider? 
 
 

- Tilbud 
Alle elsker et godt tilbud, så her kan du virkelig skabe noget godt indhold til dine følgere. 
Desuden er Facebook oplagt til at få delt, hvilke tilbud I kører i butikken lige nu. 
 
Husker du at give dine følgere gode tilbud? 
 

- Korrektur 
Husk at få læst korrektur på dine opslag, så de ikke mindst er korrekte, men også 
grammatiske korrekte og uden sproglige fejl og mangler. 
 
Har du læst korrektur? 


