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Kom til hands on SoMe workshop dag, hvor du har 
mig som marketing specialist til rådighed en hel 
dag, samt andre ligesindede (max 8 deltagere), der 
også har brug for en kærlig hånd til at få udarbejdet 
indhold til deres sociale medier. 

På denne dag bliver du inspireret, får konkrete ideer 
til opslag, opstart på dit eget årshjul, samt skabelo-
ner til både årshjul, opslag, billede og video materiale, 
samt værktøjerne til at planlægge dit indhold.

Det her får du helt konkret

Netværk og inspiration med de andre deltagere, 
så du kan få endnu flere input til indhold. 

Hjælp til at få udarbejdet dine USP 
(unique selling points)

En arbejdsbog, hvor du får ideer til emner, som 
du kan lave opslag om (eller blog post og nyheds-
breve). Arbejdsbogen indeholder en oversigt over 
diverse emner, og hvordan du finder flere under- 
emner, årsdage mv. Denne arbejdsbog er din start 
på et årshjul.

Do’s & Dont’s i forhold til opbygning af opslag; 
tekst, emojies, hashtags, samt guideline til billeder 
og video. 

En kort gennemgang af hvordan du udarbejder 
og planlægger opslag til Facebook, Instagram og 
LinkedIn.

3 af mine anbefalede værktøjer til planlægning 
af indhold.

Udover alt dette i Venue Køges skønne omgivelser 
(med udsigt til HB Køge stadion), får du fuld forplej-
ning (morgenmad, frokost, eftermiddagssnack). Der 
er også mulighed for at du kan sidde lidt for dig selv, 
hvis du gerne vil arbejde koncentreret. 

Tidsplan

08:30 | Velkomst, morgenmad og præsentation
09:00 | Bordet rundt; find dine USP
09:30 | Opstart af dit eget årshjul og sparring dertil
12:00 | Frokost 
12:45 | Do’s & Dont’s
13:00 | Gennemgang af hvordan du laver opslag
13:15 | Planlægningsværktøjer 
13:30 | Fortsættelse af årshjul og sparring
15:15 | Opfølgning og afslutning 
15:30 | Tak for i dag 

Hands on SoMe Workshop 

Praktisk info

Sted: HB Køge Stadion, Ved Stadion 4, 1., 4600 Køge
Dato: 1. marts 2023
Tid: kl. 8:30-15:30

*Pris 1.895 DKK inkl. forplejning (ekskl. moms).

Tilmeld dig her 

www.marketingspecialist.dk/services/hands-on-workshop-dag 
eller scan QR koden her


