
DET GODE 
ORGANISKE 
OPSLAG PÅ 
FACEBOOK 3

Styrket erhverv i 
gadeplan



INTRO

• Sidst handlede det om selve teksterne

• I den her video handler det om noget, der er næsten lige så vigtigt: 
Planlægning, tjeklister og guides

• Hvordan forhindrer man, at Facebook bliver en stressfaktor eller bliver glemt i 
farten?

• Du kan planlægge dig ud af det hele



LAV ET FORLØB

• Hvilke opslag du skal have lavet denne 
måned?

• Sæt titel eller emne i et skema 

• Hvad der skal laves og hvornår 

• Emne, kort disposition, medie (Facebook eller 
Instagram måske?), målgruppe, målsætning, 
tidspunkt





LAV ALT DET KREATIVE PÅ ÉN GANG

• Hvornår har du mest tid og er mest kreativ? 

• Sæt dig for at finde emner og lave små dispositioner for alle dine opslag 
denne måned på én gang

• Den kreative spiral

• Skaber orden

• Skaber overskuelighed

• Skaber ro



SKRIV, SKRIV, 
SKRIV

Nu har du både planlagt OG været kreativ 

Skriv opslagene – du har allerede gjort det hårde 
arbejde

Du behøver ikke være kreativ for at skrive dine 
opslag, for det har du allerede været 

Du behøver ikke tænke over, hvad de skal handle 
om, for det har du allerede en plan over

Hold dig til dine planer og dispositioner 



KORREKTUR

DET, FOLK ER MEST IRRITERET OVER PÅ SOCIALE 
MEDIER, ER STAVEFEJL, SLÅFEJL OG DÅRLIG 

GRAMMATIK – DERFOR SKAL DU LÆSE 
KORREKTUR

DU FREMSTÅR MERE PROFESSIONEL MED BÅDE 
DIN FACEBOOKSIDE OG DIN FORRETNING, HVIS 

DINE OPSLAG IKKE SEJLER



TJEKLISTE TIL FACEBOOKOPSLAG
9 TING, DU SKAL HAVE STYR PÅ

1. Har du styr på temaet for opslaget? Hvad skal det handle 
om? Er det præcist?

2. Har du styr på din målgruppe? Hvem er de, og hvad kan 
de li’?

3. Har du styr på målsætningen for opslaget? Hvad er det, du 
gerne vil have dine følgere til? Skal de like, dele, kommentere, 
købe, blive inspireret?

4. Har du styr på billeder og/eller video, hvis der skal det med i 
opslaget?

5. Har du styr på planlægning? Hvornår skal opslaget laves, 
hvornår skal det postes?



TJEKLISTE TIL FACEBOOKOPSLAG
9 TING, DU SKAL HAVE STYR PÅ

6. Har du tjekket for slåfejl, stavefejl og grammatiske fejl?

7. Husker du at interagere med folk, når de interagere med 
dig?

8. Læg opslaget op på Facebook om morgenen, 
eftermiddagen og aften – og fredag er især godt. 
(Instagram er bedst morgen og eftermiddag uden for 
almindelig arbejdstid.)

9. Er der variation i dine opslag?



HELD OG 
LYKKE MED 

DINE 
ORGANISKE 

OPSLAG

www.cortekst.dk

info@cortekst.dk

Eller ring til Mia på 22 16 38 15

Kochsgade 31D, 5000 Odense C

http://www.cortekst.dk/
mailto:info@cortekst.dk

