Mangler du content på dine sociale medier?

FÅ EN STRATEGI FOR
DINE SOCIALE MEDIER
Har du kun brug for strategien, eller har
du også hjælp til udførsel og opsætning?

For de fleste virksomheder, kniber det med tiden
til at finde på de gode opslag og få dem lavet.
Derfor har vi udarbejdet en pakke hvor du også
kan få hjælp til at få alle opslagene udarbejdet.
Vælg frit mellem kun strategi eller en pakke
med produktionsdagen inkluderet.

Sociale Medier Strategidag – 1 dag

Strategidag for dine sociale medier, bestående
af en dags workshop med to konsulenter. Dagen
er til dig, som selv vil udføre strategien og udarbejde de mange opslag.
På dagen vil du få lagt en fuld strategi for dine
sociale medier og hvordan du bruger dem bedst
muligt til at skabe opmærksomhed, følgere og
salg. Vi kommer i dybden med relevans, udtryk,
kommunikationsformen så den passer til dine
kunder og din forretning.
Når dagen er omme, står du med en drejebog
til et hav af spændende og interessante opslag,
opsat i et skitse storyboard og/eller Excel ark, så
du har et fuld overblik over alle opslag på tværs
af de sociale medier.
En dags strategiworkshop med Anne og Malene
Samlet pris 15.000,- ex moms.

Sociale Medier Strategi og Produktionsdag – 2 dage

Vil du gerne have hjælp til både den strategiske
del og udarbejdet alle opslagene, så er denne
pakke det rette valg. Præcis som i strategipakken, hjælper vi dig igennem hele opgaven med
at få lagt en fuld digital Social Media Strategi
og derefter også udarbejde alle opslagene.
Vi udarbejder en strategiplan, storyboards for
alle opslagene, et Excel ark med et fuldt overblik samt udfører alle opslagene på produktionsdagen og sætter dem ind i autopubliceringssystemet.
Denne pakke består af:
•
•

En Strategiworkshop med to kloge hoveder,
bestående af Anne og Malene
En produktionsdag med 4 flittige hænder,
bestående af Emma og enten Anne eller
Malene

Samlet pakkepris for begge i alt to strategi- og
produktionsdage
Pris 20.000,- ex moms.

KORT FORTALT, HER ER TIDSLINJEN FOR ET FORLØB MED OS
Giv os et ring!

Strategidag

Når du ringer til os, tager
vi en kort snak og høre
hvad du ønsker.

Anne og Malene kommer ud til jer, stiller skarpt
på jeres målgruppe og
planlægger jeres content
for 3-6 måneder i storyboards og Excel.

Produktionsdag

På produktionsdagen udvikles flest mulige opslag
udfra den planlagte
strategi.

Overlevering!

Vi overlevere til jer, når
produktionsdagen er
overstået også er det kun
at nyde alle opslagene
gå live.

Bestilling kan ske gennem Malene Palmgren, på tlf 3014 3001

Betingelser
Strategien for dine Sociale Medier
Vælger du alene en strategidag, bliver der ikke givet adgang til produktionssystemet. Du vil på slutningen af dagen, modtage en PDF med skitser på de anbefalede opslag, samt et excel ark hvor du kan se hvilke dage de forskellige opslag
bør gå live. Strategien forudsætter, at du selv kan finde billeder, skrive tekster og
opsætte alle opslagene efterfølgende.
Produktionsdagen for dine opslag
Tilkøber du produktionsdagen, skal du være opmærksom på, at der kun er afsat
og betales for EN produktionsdag, dvs. at vi ikke kan garanter,e at alle opslag
som er foreslået på strategidagen kan nå at blive produceret. Meget tidstunge
opslag nedsætter mængden som kan produceres. Vi garanterer derfor kun 25
opslag, da der kan være meget stor forskel på hvad den enkelte virksomhed har
brug for at få slået op. Men der hvor det giver mulighed for, at vi kan genbruge
indhold henover flere opslag, vil der naturligvis komme langt flere opslag.
Produktionen vil som udgangspunkt indeholde overvejende billede og tekst
opslag, da videoproduktion er tidskrævende. Men vi gør gerne hvad vi kan for,
at lave små snapshotvideoer til at variere opslagene, såfremt det er muligt på
produktionsdagen.
Opslagene vi laver, kan fx være opslag omkring kurser, produkter, ydelser eller
andet kunderelevant. Altså, alt det som vi godt ved kommer, og som ikke kræver
“her og nu” opslag.
Opslagene er alene organiske opslag, altså uden annoncering eller boostede
opslag. Vi varetager heller ikke den daglige administration af kundehenvendelser
– dette er op til virksomheden selv at besvare i takt med at de går live.
Hvilke sociale medier kan du benytte i tilbuddet?
Tilbuddet gælder som udgangspunkt for Facebook, Instagram, LinkedIn og Pinterest.

