
 

 

Professionel på de sociale medier 
 

Workshop for alle kreative iværksættere 
 
Workshoppen giver dig overblik over de forskellige platforme, deres muligheder, 
fordele og ulemper og sætter dig i stand til efterfølgende at gå hjem og vælge, 
hvor du vil lægge din indsats.  

 
Underviser er journalist, forfatter og kommunikationsrådgiver Abelone Glahn, 
www.amedia.dk og www.abeloneglahn.dk  
 
Husk at medbringe en bærbar PC (ikke tablet), hvis man vil foretage smårettelser 
undervejs, MEN der stoppes IKKE for individuel gennemgang undervejs til dem, der 
sidder og tilretter. Personlig én til én hjælp kan foretages efterfølgende. 
 
 
 
 

P R O G R A M  
Onsdag den 4. februar 2015 
Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg 
Lokale: FREMSYNET 
 
09.00 Velkomst og dagens program om de sociale medier 

 
 At synliggøre sin virksomhed via de sociale medier forudsætter, at man 

forstår, at man indgår i samtaler med sine kunder og followers. Det er en 
anden måde at være i forbindelse med sine kunder end den traditionelle 
markedsføring, og formen kræver, at man prioriterer at tale med og ikke 
bare til sine followers, kunder og kommende kunder.   Forstår man først 
dét, kan man til gengæld få uvurderlig feedback, ideer til forbedringer, 
konkrete reaktioner på tiltag og nye produkter og ideer til udvikling af 
samme. At skabe en skare af folk, der taler om dine produkter, betyder, 
at de markedsfører dig til andre, i stedet for, at du hele tiden beretter 
hvor god du er. 

 
 Hvad skal jeg vide for at bruge samtaler professionelt på nettet i 

min markedsføring? 
 Hvordan kan virksomheden og jeg bruge facebook professionelt? 
 Hvordan forøger jeg synligheden gennem LinkedIn? 
 Kan det betale sig at bruge tid på Twitter? 
 Vil det være en fordel at blogge - hvordan får jeg tid til det – er min 

virksomhed egnet til en blog? 
 Hvordan kan jeg overvåge, hvad der skrives om mig og 

konkurrenterne på nettet? 
 Hvilken strategi skal jeg lægge for ikke at bruge hele dagen foran 

computeren? 
  
12.00 Frokost 
 
13.00 Workshop fortsat 
 
16.00 Slut 

http://www.amedia.dk/
http://www.abeloneglahn.dk/

