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DAGENS AGENDASådan får du flere følgere
● Derfor er det vigtigt at have følgere
● 16 hacks til, hvordan du får flere følgere

Hashtags - hvad, hvorfor og hvordan?
● Hvad er et hashtag helt præcist?
● Hvorfor overhovedet bruge hashtags?
● Instagrams 9 typer af hashtags for virksomheder
● Sådan finder du hashtags til din virksomhed
● Løbende optimering af dine hashtags

Kom i gang med dine Instagram opslag
● Introduktion til opslag på Instagram
● Sådan finpudser du detaljer på dine billeder
● Sådan får du det ønskede look
● Sådan får du dine videoer til at se mere 
● professionelle ud
● Tips og tricks til at skrive gode billedtekster
● Idéer til opslag, som du kan tage med videre

Kommunikér med potentielle kunder
● Tips og tricks til at styrke relationen med 

brugerne 
● via kommentarer og Direct.
● Spar tid med Gemte svar.

Afslutning
● Næste workshop
● Spørgsmål



Øvelser og breakout rooms
Vi vil komme ind på følgende øvelser under workshoppen:

- Find hashtags, der matcher din virksomhed.
- Opret dit første - eller næste - opslag på Instagram.
- Find inspiration og planlæg dine 3 næste opslag.

Vi bruger Breakout Rooms, men hvad er det?
- Et virtuelt rum med x antal deltagere og én underviser til 

hvert rum.
- Vil benyttes til de forskellige øvelser under workshoppen.
- Stil spørgsmål i Breakout Room og underviseren vil 

besvare dem.
- Brug chatten til at stille spørgsmål eller stil dem mundtligt 

under øvelsen - ikke under oplægget.



Introduktion til følgere på 
Instagram

Hvad er en følger på Instagram?
• En Instagram-følger er en person, der vælger at “følge” din 

virksomhedsprofil.
• De kan synes godt om, kommentere på opslag, reagere på Stories 

samt interagere med din virksomhed gennem direkte beskeder (DM).
• En følger kan være alt lige fra en fan, der beundrer dit arbejde, en 

potentiel kunde, der ønsker at handle på din side, eller “bare” en ven 
eller et familiemedlem.

Derfor er det vigtigt for virksomheder at have følgere
• Følgere kan fungere som potentielle kunder. Flere følgere kan betyde 

flere kunder, og dette øger chancer for salg.
• Jo flere følgere, jo mere pålidelig og troværdig ser en virksomhed ud.
• Følgere tiltrækker følgere. Brugere elsker at kopiere andre!



Sådan får du flere følgere
1. Udarbejd en gennemtænkt Instagram-strategi

- Tænk over, hvorfor du vil have flere Instagram-følgere. Hvad håber 
du at opnå?

- Ha’ fokus på dine mål og hold din virksomhedsprofil konsistent.

2. Definer din målgruppe
- Hvor gamle er de? Hvor bor de? Hvad er deres smerter og 

drømme?
- Det hjælper dig med at skabe det rigtige indhold til personer, der er 

mest tilbøjelige til at følge din virksomhed.

3. Opret en konsistent brand historie og æstetik
- Oprethold en ensartet personlighed og stil. Dine opslag skal hurtigt 

kunne genkendes.

4. Brug nøgleord til at blive vist i søgninger
- Før folk kan følge dig på Instagram, skal de kunne finde dig.
- Navn og brugernavn.



Sådan får du flere følgere
5. Brug relevante hashtags til at nå ud til nye brugere

- Relevante hashtags kan hjælpe brugere med at finde dit indhold 
efter en søgning eller efter at have klikket på et hashtag fra et 
andet relevant opslag.

- Mere om dette senere i workshoppen.

6. Lav en god biograf og profil
- Få mest muligt ud af din biograf ved at formidle din brandidentitet 

og vise nye besøgende, hvorfor de skal følge dig. Det var vi inde på 
i sidste workshop.

7. Del engagerende indhold af høj kvalitet
- Fantastisk indhold tilskynder brugere til at interagere med dine 

opslag.
- Engagement giver dig et boost ift. Instagram-algoritmen og hjælper 

dig med at få mere rækkevidde og nye følgere.



Sådan får du flere følgere
8. Promover din Instagram-konto på andre kanaler

- Gør det lettere for folk at finde dig vha. andre kanaler.
- Del et link til din Instagram-profil, og giv dem en grund til at tjekke 

den ud. F.eks. i forbindelse med en særlig rabatkode, konkurrence 
eller event

9. Tag din lokation
- Hver gang du opretter et opslag, hvor der er en lokation, så tilføj 

den.
- Det er endnu en nem måde for folk at finde dit indhold på 

Instagram.

10. Tag relevante brugere
- Du kan tagge en person/virksomhed i en kommentar eller direkte i 

din billedtekst med @brugernavn.
- At tagge nogen opfordrer dem til at engagere sig i dit opslag og 

dele det med deres egne følgere.



Sådan får du flere følgere
11. Opfordr andre til at tagge dig

- Når brugere tagger dig i et opslag, ser deres følgere det og kan 
klikke på linket, hvis de vil vide mere.

- Din biografi er et godt sted at bede folk om at tagge dig på 
Instagram f.eks. ved at bruge et branded hashtag (mere om dette 
om lidt).

12. Følg andre relevante konti
- Du kan følge alle dem, du har lyst til.
- Når du følger en bruger på Instagram, er der en god chance for, at 

de tjekker dit feed ud. Hvis dit feed er fyldt med indhold, der er 
relevant for dem og deres interesser, vil de sandsynligvis følge 
tilbage.

13. Opret konkurrencer
- Bed folk om at følge dig og kommentere dit opslag ved at tagge en 

ven ifm. en konkurrence.



Sådan får du flere følgere
14. Engagér dig i andre fællesskaber

- Like, kommentér og del indhold fra andre troværdige brugere inden 
for samme område og interesser. Det tiltrækker opmærksomhed.

15. Del opslag konsekvent
- Giv dine eksisterende følgere noget at interagere med, som hjælper 

dig med at få nye Instagram-følgere.
- Jo oftere du deler indhold, jo hurtigere vokser din følgerskare som 

regel også.

16. Lær af Instagram Insights
- Få data omkring hvert opslag samt rækkevidde, engagement, top 

opslag, målgruppe og meget mere.
- Gennemgå disse data regelmæssigt, da det hjælper dig med at 

identificere områder, hvor du kan justere din strategi.



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Hvad er et hashtag helt præcist?
• Et hashtag er en kombination af bogstaver, tal og/eller emoji efterfulgt 

af symbolet # (f.eks. #NoFilter).
• De bruges til at kategorisere indhold og gøre det mere synligt.
• Hashtags er klikbare.
• Foretager en bruger en Instagram-hashtag-søgning, vil han/hun se en 

side, der viser alle de opslag, der er tagget med det hashtag.

Hvorfor bruge hashtags?
• Når du bruger et hashtag, vises dit opslag/story på siden for det 

hashtag.
• Brugere kan vælge at følge hashtags, hvilket betyder, at de kunne se dit 

hashtaggede opslag, selvom de ikke følger dig (endnu).
• Hashtags kan være en god måde at opbygge online fællesskaber på, så 

folk motiveres til at engagere sig i dit brand.



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Instagram har defineret 9 typer af hashtags for virksomheder

1. Hashtags, der angiver dit produkt eller din tjeneste, som f.eks. 
#sweater eller #café.

2. Hashtags, der angiver din niche i din branche, som f.eks. 
#bryllupsfotograf eller #rejsefotograf.

3. Hashtags for Instagram-fællesskaber i din branche som f.eks. 
#bagerepåinstagram eller #madelskerepåinstagram.

4. Hashtags for specielle begivenheder eller sæsoner som f.eks. 
#hviddag eller #nationaldonutdag.

5. Hashtags, der bruger lokation, som f.eks. #bagernyc eller 
#sydneysødesager.

6. Daglige hashtags som f.eks. #mandagsmotivation eller #tirsdagstips.
7. Hashtags med sætninger, der er relevante for det, du gør, som f.eks. 

#værkreativ eller #bagerikærlighed.
8. Hashtags med akronymer som f.eks. #dc (dagens citat) eller #do 

(dagens outfit).
9. Hashtags med emojis som f.eks. #sko👟 eller #🌞.



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Hvordan finder jeg hashtags, der passer til min virksomhed?

• Undersøg din målgruppe på Instagram.
- Find ud af, hvilke hashtags din målgruppe bruger, og se hvilke der passer 

til det indhold, du deler.

• Få inspiration fra dine konkurrenter.
- Se på andre brands med lignende indhold, produkter eller målgrupper - og 

vurdér omhyggeligt deres indholdsstrategi.

• Kig på influencers med samme målgruppe som din.
- Ofte har hver branche sine egne influencers. Find ud af, hvem disse 

personer er i din niche, og brug deres opslag som inspiration.

• Find lignende hashtags.
- Skriv dit hashtag i appens søgefelt, og vælg derefter fanen Tags. Derefter 

kan du se alle de bedste hashtags, der minder mest om dit eget hashtag.



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

• Kontrollér populariteten af hashtagget.
- Når du har fundet dine hashtags, kan du se, hvor mange gange det er 

blevet brugt.
- Kombiner hashtags med forskellige niveauer af popularitet, så du kan 

nå ud til forskellige segmenter. 

• Opret evt. lister for de forskellige typer hashtags, du vil bruge.
- F.eks. inden for bagerier med hashtags som #bagerliv, #bagerier, 

#croissanter, #🥐 eller noget andet om bagværk.



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Hvornår skal jeg bruge hashtags?
• Kort sagt: Så ofte som muligt - hver gang du deler indhold!
• Uanset om det er et opslag eller en Story, og dit mål er at vise det til så 

mange som muligt.

Hvor mange hashtags skal jeg bruge i et opslag?
• Du kan bruge op til maks. 30 hashtags i et opslag og 10 i dine Stories.
• Der er ingen regler i forhold til, hvor mange hashtags du skal bruge.
• Nogle anbefaler mellem 5-10 hashtags og andre alle 30.
• Vi anbefaler, at du eksperimenterer med antallet af hashtags i dine 

opslag og i dine Stories.
• Det handler om at finde dit hashtag sweet spot!



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Vi anbefaler også at bruge et branded hashtags - men hvad er det?

• Et hashtag, der er unikt for din virksomhed, når du bruger Instagram til 
din virksomhed.

• F.eks. dit firmanavn, tagline eller navnet på et af dine produkter eller 
kampagner. Eller noget der har at gøre med din brandidentitet.

• Kan bruges til at forbinde temaer til din virksomhed og din målgruppe. 
F.eks. ifm. promovering af en kampagne eller indsamling af 
brugergenereret indhold (UGC).

• Sneakerfirmaet Allbirds bruger hashtagget #weareallbirds til at skabe 
opmærksomhed omkring deres brand.

• Når du har oprettet dit hashtag, kan du minde kunder om, at de kan 
bruge det i deres Stories og opslag.

• På denne måde kan andre brugere trykke på hashtagget og se andre 
opslag om din virksomhed.



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Sådan opretter du dit eget branded hashtag for din virksomhed

1. Beslut dig for, hvad din virksomheds hashtag er.
- Det kan være helt simpelt som f.eks. #ditvirksomhedsnavn.
- Sørg for, at det ikke er for langt, og at det er nemt at huske.

2. Opfordr brugerne til at bruge din virksomheds hashtag.
- Mind brugerne om, at de kan bruge din virksomheds hashtag i deres Stories og 

opslag - mulighed for repost.

3. Følg din virksomheds hashtag.
- Hold styr på opslag, hvor folk bruger din virksomheds hashtag ved at “følge” 

det.

4. Opret hashtags for særlige begivenheder eller produktlanceringer.
- Opfordr brugere til at bruge dit hashtag, såfremt du fejrer en særlig begivenhed 

eller produktlancering. Så kan andre se hashtagget og alle opslagene herunder.



Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Øvelse 1 (Guide 1):
30 minutter - www.kortlink.dk/2am37

1. Undersøg hvilke hashtags dine konkurrenter bruger.
2. Skriv 3 hashtags ned, der passer til din virksomhed (f.eks. 

produkt, emne eller lokation) og undersøg volumen på dem.
3. Dæk alle områder, så find yderligere min. 3 relaterede 

hashtags, der minder om dine eksisterende.

http://www.kortlink.dk/2am37


Hashtags - hvad, hvorfor og 
hvordan

Hvordan bruger og optimerer jeg løbende mine hashtags?

1. Inkludér dit branded hashtag i din biografi på din virksomhedsprofil.
- Brug hashtags i din bio til at promovere og fremhæve dit indhold.

2. Indsæt dine hashtags i kommentarfeltet.
- Skjul dine hashtags i kommentarfeltet eller som svar til en kommentar, uden at 

gå på kompromis med noget af det engagement, du kan få med hashtags. 

3. Tilføj hashtags til dine Stories.
- Brugere kan se en samling af taggede historier på søgeresultatsiden i appen.

4. Undgå at bruge det samme hashtag til ALLE dine opslag HVER gang.
- Hvis du bruger de samme hashtags til hvert opslag, straffes dit indhold af 

algoritmen.
- Brug KUN hashtags, der giver mening for det enkelte opslag.

5. Undgå generiske hashtags som f.eks. #happy og #love.
- Dit indhold drukner i hashtags, som alle andre også benytter sig af.



Introduktion til Instagram opslag

Virksomheden Kopiér og del på

Gem opslagLike, kommentér og send

Billedteksten

Billede-/videoindhold



Introduktion til Instagram opslag
Del opslag der fanger din målgruppes opmærksomhed
• Instagram er en ideel platform til at vise din virksomheds personlighed frem.
• Du behøver ikke at være professionel fotograf.
• Altid fokusér på kvalitet frem for kvantitet.
• Billeder - minimum 1080x1080 pixels.
• Video - minimum 1920x1080 pixels (maks. 60 sekunder).

Vi gennemgår følgende 5 elementer inden for et opslag
• Hvordan du kan finpudse detaljerne på dine billeder med fire 

fotograferingsteknikker.
• Hvordan du kan få det ønskede look med fire smarte redigeringsteknikker.
• Hvordan du får dine videoer til at se mere professionelle ud.
• Tips og tricks til at skrive gode billedtekster til dine opslag.
• Idéer til opslag, som du kan bruge til din indholdsplanlægning.



Instagram opslag: Den grafiske del
Finpuds detaljerne med disse fire fotograferingsteknikker:

1. Gør dine billeder mere afbalancerede med tredjedelsreglen.
- Hvilke elementer er de vigtigste på dit billede?

2. Brug plads til at sætte fokus på dit motiv.
- Fremhæv motivet på dit billede med god plads rundt om motivet for at få det 

til at træde tydeligere frem.

3. Brug ledende linjer på billeder.
- Folks øjne følger linjer på dine billeder. Opret billeder, hvor linjerne trækker øjet 

hen mod det motiv, du vil fremhæve.

4. Eksperimentér med lys på forskellige tidspunkter i løbet af dagen.
- Indfang det bløde lys ved solnedgang, eller lav markante skygger midt på 

dagen med skarpt lys.
- Tag f.eks. aftenbilleder, hvor neonlys eller et farverigt filter kan skabe en 

stemning og give kontrast på dine billeder.



Instagram opslag: Den grafiske del
Få det ønskede look med disse fire redigeringsteknikker:

1. Beskær for at få det ideelle billede.
- Eksperimentér med forskellige zoomniveauer og vinkler.

2. Brug forskellige filtre til forskellige stemninger.
- Læg filtrene oven på dine billeder og se, hvilken stemning de giver.
- F.eks. Amaro, hvis du vil have en gammeldags stemning, eller Moon, 

hvis du vil have et klassisk look i sort/hvid.

3. Gør farverne i dit billede markante.
- Eksperimentér med værktøjer som kontrast og farvemætning for at øge 

dine farvers intensitet.

4. Henled opmærksomheden på motivet.
- Slør baggrunden eller gør billedets kanter mørkere ved hjælp af 

Instagrams mange værktøjer i appen.



Instagram opslag: Den grafiske del
Fem tips til at få dine videoer til at se mere professionelle ud:

1. Giv det rigtige førstehåndsindtryk
- Du har mulighed for at vælge dit cover, beskære videoen og tilføje et 

filter.

2. Fang opmærksomheden inden for de første 5 sekunder.
- Vis interessante visuelle elementer, eller del de vigtigste pointer i din 

video i starten.

3. Hold dine optagelser i fokus.
- Tryk på skærmen på det motiv, du vil fokusere på, mens du optager.

4. Brug Instagrams kreative værktøjer til at lave fængende videoer.
- Hyperlapse hjælper dig med at oprette timelapsevideoer. 
- Boomerang hjælper dig med at oprette en minivideo, hvor der skiftes 

frem og tilbage.

5. Stabiliser optagelsen for at få et elegant look.
- Støt din telefon mod en væg eller anskaf et stativ specifikt til din 

telefon.



Instagram opslag: Billedteksten
Sådan skriver du billedtekster, der får folk til at læse videre
● En fængende billedtekst kan inspirere brugere til at handle, hjælpe dig med at 

holde kontakten til brugerne og generelt skabe stor brugerengagement.
● Flashback til forrige workshop: Instagrams algoritme gør at dine opslag oftere 

bliver vist, hvis den kan lide mængden af opslagets engagement.
● Vi har samlet en række tips til, hvordan du skriver dine billedtekster - også 

kaldet captions.

Men inden du går i gang...
● Gå tilbage og kig på dine primære mål for din Instagram-strategi.
● Dine mål er med til at hjælpe og vejlede dig i forhold til, hvad og hvordan du 

skriver dine billedtekster.



Instagram opslag: Billedteksten
1. Få mest muligt ud af den første linje

- Skriv de vigtigste elementer i begyndelsen.
- Er teksten mere end 125 tegn (3-4 linjer), er brugerne nødt til at trykke 

på ‘mere’ for at kunne læse hele opslaget.

2. Fortæl en historie
- Brug billedteksterne til at fortælle historien om din virksomhed.
- F.eks. hvordan den blev grundlagt, eller hvordan dine produkter og 

tjenester blev udviklet.

3. Stil spørgsmål
- Følgere kan skrive deres svar i opslagets kommentarfelt, eller de kan 

skrive direkte til dig for at høre mere.



Instagram opslag: Billedteksten
4. Tilføj værdi

- Tilbyd tips og tricks eller enhver form for information, der kan hjælpe 
brugerne med at forstå værdien af   dit opslag.

- Tilføjelse af værdi gør det mere sandsynligt at opslaget bliver delt 
og/eller gemt.

5. Skriv som et menneske - til et menneske
- Autenticitet betyder alt.
- Vær naturlig i din billedtekst og skriv som du om, du taler til en god ven.

6. Bevar en ensartet stil
- Stilen i dine billedtekster bør være konsistent og afspejle dit brand.
- Hvis din virksomhed f.eks. har en sjov og munter personlighed, kan du 

inkludere emojier for at gøre dine billedtekster sjovere og mere 
fængende.



Instagram opslag: Billedteksten
7. Opfordr dine følgere til at reagere

- Vær direkte, hvis du vil opfordre dine følgere til at handle.
- Du kan f.eks. skrive “Køb nu”, hvis du omtaler et nyt produkt, som du 

gerne vil have folk til at købe eller “Læs nu”, hvis du gerne vil have dem 
til at læse en artikel/blogindlæg.

8. Overvej længden på dine billedtekster
- Billedteksten kan være kort og præcis eller indeholde en mere 

dybtgående tekst.
- Der er intet rigtig eller forkert i forhold til længde.
- Sørg for at dit opslag tilføjer værdi eller er interessant, så vil folk læse 

det.
- Er du i tvivl, så hold dig til den korte version.

9. Supplér med hashtags
- Hashtags gør dine opslag mere synlige for brugere.
- Brug blanding af branded, produkt og andre relevante hashtags.



Instagram opslag: Billedteksten

Eksempel på en god billedtekst

● The Sill: Planteforretning
● Kort billedtekst med et flot foto samt 

opfordrer folk til at tagge deres venner 
eller smide en kommentar.

● Derudover krediterer og tagger de 
designeren bag indretningen, hvilket øger 
rækkevidden af   deres opslag yderligere.



Instagram opslag: Billedteksten

Eksempel på en god billedtekst

● Soko Glam: Koreansk beauty shop
● Billedteksten giver en detaljerede beskrivelse af, 

hvordan brandets topprodukt hjælper kunderne.
● Den kobler populære emner med hashtags op 

sammen med produktet, hvilket sikrer, at det er 
relevant.

● Det byder på en klar opfordring til handling ved 
at bede følgerne om at bruge linket i bio til at 
modtage 15% i rabat på alle Soko Glams 
produkter.



Idéer til opslag

Øvelse 2 (Guide 2):
45 minutter - www.kortlink.dk/2am37

1. Opret dit første - eller næste - opslag med et foto og en 
fængende billedtekst.

2. Gør brug af dine nye hashtags.
3. Du behøver ikke at offentliggøre opslaget, hvis du ikke 

ønsker det.

http://www.kortlink.dk/2am37


Idéer til opslag
Vis, hvordan tingene foregår bag kulisserne i din virksomhed

- Giv en rundvisning på din arbejdsplads, sæt fokus på en 
medarbejder, eller vis, hvordan et produkt eller en tjeneste 
bliver til.

- Det er vigtigt, at de ikke ser iscenesatte ud - autencitet er 
nøglen!

Præsenter nye produkter eller tjenester
- Del et nyt produkt eller en ny produktfunktion for at 

opbygge spænding, eller optag dig selv, mens du pakker 
dit eget produkt ud.

Opret vejledninger
- Vis folk, hvordan de kan bruge dine produkter og tjenester 

på forskellige måder, enten via dine billedtekster eller i en 
video.



Idéer til opslag
Inddrag særlige mærkedage

- Opret opslag om almindelige højtider eller overveje mindre 
mærkedage.

Del begivenheder
- Hvis din virksomhed arrangerer begivenheder, kan du 

invitere din målgruppe til at slå billeder og videoer før, under 
og efter din begivenhed.

- Fortæl bagefter historien om begivenheden.

Få kundeudtalelser
- Bed kunder om at sende billeder og videoer med dine 

produkter eller tjenester, som du kan dele.
- Du kan også interviewe dine mest loyale kunder, mens de 

bruger dine produkter eller tjenester.



Idéer til opslag
Del ud af din viden og erfaring

- Du er eksperten, så del hvad du ved med brugerne.
- Det kan f.eks. være en bager, der deler en særlig opskrift.

Anvend brugergenererede indhold
- Del dine fans og følgeres billeder og videoer. 
- Det udviser tillid, og at du holder af dine kunder.

Del andre marketingmaterialer
- Tænk over andre billeder og videoer, du har oprettet i 

forbindelse med din marketing.
- F.eks. plakater eller annonceindhold til dit website – som du 

kan dele.



Idéer til opslag

Øvelse 3 (Guide 3):
30 minutter - www.kortlink.dk/2am37

1. Planlæg 3 potentielle opslag, som du gerne vil dele 
inden for den næste måned.

2. Mangler du mere inspiration - undersøg andre 
konkurrenter og konti på Instagram.

http://www.kortlink.dk/2am37


Kommunikér med dine følgere
Styrk dine relationer til følgerne
● Ved at svare personer på Instagram kan du styrke dine 

relationer med eksisterende kunder og tage kontakte til nye 
kunder.

● Du kan kommunikere via kommentarer i opslag og Instagram 
Direct.

● Vi har samlet 5 tips, som du kan bruge til at kommunikere 
effektivt med dine følgere og potentielle kunder.

1. Synes godt om kommentarer for at tage hurtig kontakt
- I stedet for at skrive en kommentar kan du synes godt 

om kommentaren for at spare tid.

2. Vis din virksomheds personlighed i samtaler
- Sørg for at dine svar passer til dit brand.
- Hvis dit brand f.eks. har en sjov tone of voice, bør dine 

svar til folk på Instagram også afspejle det.



Kommunikér med dine følgere
3. Nævn kunder og partnere

- Hvis du fremhæver bestemte personer i din billedtekst eller 
kommentar, skal du huske at nævne dem ved at tilføje 
deres @brugernavn i din tekst.

4. Undgå jargon
- Brug enkelt sprog, som er nemt at forstå for dine kunder.
- Undlad at bruge branchespecifik jargon eller udtryk, der kan 

forvirre kunderne, når du svarer dem.

5. Flyt private samtaler til Instagram Direct
- Hvis du ser en kommentar, som du gerne vil svare privat på, 

kan du flytte samtalen til Direct.
- F.eks. brugerdefinerede ordrer eller kundesupportsager.



Kommunikér med dine følgere
Brug gemte svar til at spare tid
● “Gemte svar” er en funktion, du kan bruge til at spare tid, når du 

svarer på ofte stillede spørgsmål.
● Med gemte svar kan du vælge et svar, som du allerede har 

skrevet, i stedet for at skulle skrive det samme svar igen.
● Det giver dig også mulighed for at være konsekvent i dine 

budskaber, når du svarer kunderne.

Start med at identificere de oftest stillede spørgsmål
● F.eks. Hvad koster jeres produkter eller tjenester? Hvilke 

betalingsmuligheder har I? Hvilke leveringsmuligheder har I? 
Hvad er jeres åbningstider?

● Når du har lavet en kladde med svarene på disse spørgsmål, 
kan du nemt integrere dem.

● Du opretter dine svar under Indstillinger i appen og dernæst 
Virksomhed.



Dagens Workshop
Dagens workshop har haft sit fokus på, hvordan du får dine første 
følgere på Instagram og selve indholdet: Tekst og billeder.

Næste workshop i Instagram (del 3):
● I tredje og sidste workshop vil fokus være på Instagrams 

værdifulde værktøjer og funktioner, som f.eks. Stories, IGTV 
og Instagram Reels, samt en dybere introduktion til 
analyseringen af din virksomhedsprofil, og hvordan du 
optimerer på den.



SPØRGSMÅL?



Tak for i dag!

LOUISE CONRADSEN
HEAD OF SOCIAL MEDIA 
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Vi ses til online sparring i næste uge
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