kidsntweens.dk

Viden om
kommunikation med børn

Facebook
Hvordan kommunikerer du via Facebook?

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Aldersfokus

3 år

6 år

9 år

12 år

Udviklingsproces
Research

Idéudvikling

Afprøvning/
Evaluering

Markedsføring

Kort om Facebook

Hvordan gør man?

Facebook er et socialt medie, lavet og ejet af Mark
Zuckerberg og div. investorer. Facebook blev stiftet i
februar 2004 under domænet facebook.com.

Komfo har udarbejdet guiden ”En guide til Facebook
Sider”, hvori man kan finde 10 simple råd til,
hvordan man mest hensigtsmæssigt kommunikerer
via Facebook.

Facebook i tal:
• Over 650 mio. aktive brugere
• 300 mio. logins hver dag
• Vokser hurtigst blandt 35+ årige
• Over 90 mia. delinger månedligt
• 1 time dagligt pr. bruger
• 700 mia. minutter månedligt
Da man skal være 13 år for at oprette en profil på
Facebook, vælger mange yngre brugere at lyve sig
ældre for at få adgang. Faktisk så mange, at penetrationen i aldersgruppen 13-18 år ifølge Facebook er
på 215% i Danmark.
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Opret et unikt og iøjnefaldende profilbillede
Offentliggør interessant og relevant indhold
Opdater regelmæssigt
Opret events og spred kendskabet til
Facebook Siden
Deltag i samtalen
Væggen er ikke altid egnet som startside
for nye brugere
Velkomstfaner konverterer flere besøgende
til nye fans
Dirigér brugerne til forskellige unikke faner
Registrer jeres side på facebook.com/username
Reklamer for jeres Facebook Side i andre
medier – f.eks. på hjemmesiden

Hvorfor bruge?

Case på brug af facebook

Alle virksomheder kan få gavn af en eller flere af de
fordele, der ligger i at være til stede på et så populært
online mødested som Facebook. Facebook lægger
op til sjov og ballade, til fordybelse og netværk, og
meget mere, alt afhængig af, hvad man vil bruge
det til!

Case med barbie: www.facebook.com/barbie

Er formålet at gå i dialog med brugerne, der har en
interesse i jeres virksomhed, er Facebook Sider et
fremragende værktøj.
Facebook Sider (også kendt som fansider / ”synes
godt om”-sider) er en simpel og brugervenlig indgang for en virksomhed – og de er gratis at oprette.

Mattel har her formået at skabe et spændende
story-telling univers og bruger det aktivt ift. deres
målgruppe – trods mange af dem er under 13 år.
F.eks. offentliggjorde Barbie på årets Valentines
Day, at hun og Ken nu var et par igen – og historien
gik verden rundt.
Grundlæggende handler Facebook marketing om
at skabe en relevant dialog med kunderne, hvor
fokus er på at få så høj feedback-rate som muligt.
Derved sikres højst mulige eksponeringstal, og
kundernes ejerskabsfølelse til dit produkt højnes.

Mere viden:
• Komfo: ”En guide til facebook sider”, opdateret i august 2010, www.kidsntweens.dk
• Sådan skriver du den bedste opdatering: www.lemberg.dk/sadan-skriver-du-de-bedste-opdateringer/
• Alt hvad du behøver vide om de nye Facebook Sider: www.lemberg.dk/alt-hvad-du-beh%C3%B8ver-vide-om-det-nye-design/
• Statistik og analyser om Facebook (på engelsk): insidefacebook.com og allfacebook.com
• Præsentation af Komfo’s Facebook Management System: komfo.com

