
 



NY TEKNIK  
nya vanor & nya möjligheter  



 



POKEMON GO 





DITT VARUMÄRKE 

 Vad vill du ladda ditt 
varumärke med? 

 



Vilka är mina kunder? 
Hur hittar de mig? 

Vad är det de hittar?  
 



DIGITALT 
VÄRDSKAP 

 

 
 



BERÖRA 

● 90 000 intryck per dygn 

● Hjärnan väljer ca 2000 intryck  

● Vad minns du själv på kvällen 

  



AUTENTITET 
Var dina 
värdeord  







ditt personliga CV på nätet 



Skapar du debatt och 
informerar tex journalister 



Världens näst största 
sökmotor och film kanal 







Bygger du ditt  

#varumärke 
med foton 

 
 









DIALOG 
 

Privat - Nätverka 
Företagssida - Marknadsföra 







INGEN PANIK 
du behöver inte börja med allt på en gång.... 



Men att ignorera diskussionerna 
förhindrar inte andra att prata om oss! 





FACEBOOK SIDA 

 





YouTube 





Facebook 







MÅL & STRATEGI 

 

 



 



 



Mary McVey från Northern 
Ireland Screen berättar om hur 

mycket Game of Thrones 
betyder för dem som 

destination  



 



SAMARBETE 









BERÖRA 

● 90 000 intryck per dygn 

● Hjärnan väljer ca 2000 intryck  

● Vad minns du själv på kvällen 

  





 

 





Men vad är ok? 

 



GE 
  



VAD? 

 ● Information 

● Inspiration 

● Tips & Råd 

● Erbjudanden 
 



Informera 

  



Inspirera 

  



Tips & Råd 

  



Erbjudande 

  



TILL VEM? 



4 x R 
● Rätt budskap 

● Rätt målgrupp 

● Rätt kanaler 

● Rätt tidpunkt 
 



4 x K 
● Kommunikation 

● Kundvård 

● Kreativitet 

● Kul 



VÅGA 

● Vara annorlunda 

● Prova något nytt 

● Göra fel 



3-steg för framgång 

● Steg 1 - Utbildning 

● Steg 2 - Testa 

● Steg 3 - Analysera 



STEG 1 - UTBILDNING 

Välj en aktivitet som du skulle vilja lära dig 

mer om. Med aktivitet menar jag exempelvis 

att du vill testa att annonsera på Facebook 

eller att starta ett nyhetsbrev. Lär dig 

grunderna, det mesta går att googla fram i 

ämnet. Du behöver inte ta en 

universitetsexamen i ämnet, lär dig bara 
grunderna. 



STEG 2 - TESTA 
Så snart du lärt dig grunderna om en aktivitet bör 
du testa aktiviteten i praktiken. Det är här många 
misslyckas. Det här är en flaskhals för många, 
även för mig. Vi lär oss olika saker genom kurser 
och föreläsningar eller läser om det, sedan 
tycker vi att någon idé är bra men vi kommer 
sällan längre än att vi tycker idén är bra, vi testar 
inte idén i praktiken. Testa att annonsera på 
Facebook eller starta ett nyhetsbrev eller vad du 
har valt att testa för aktivitet. 



STEG 3 - ANALYSERA 

Så snart du är klar med din aktivitet bör du 

analysera hur det gick. På nätet går allt att 

analysera i minsta detalj och det kan du 

också göra med din aktivitet. Följ upp och lär 

dig vad som fungerar och inte fungerar så blir 

du ännu bättre på denna aktivitet nästa gång 

du genomför den. 



Entusiasm är smittsamt! 
 

Visa den glöd du har för din 
verksamhet, produkter och 

tjänster i dina 
statusuppdateringar. 

 

  



AUTENTITET 
Var dina 
värdeord  



BERÖRA 

● 90 000 intryck per dygn 

● Hjärnan väljer ca 2000 intryck  

● Vad minns du själv på kvällen 

  



 

 

Det är inte de starkaste 
som överlever, inte heller 

de mest intelligenta.  
De som överlever är de 

som bäst anpassar sig till 
förändringar. 

 
Charles Darwin 



 



 


