Startpakken – Ideer til påskekampagne på Facebook

Indhold
Når klubben har designet og downloadet det nye påskemateriale i
Dansk Grafik System, er du klar til at lave annoncering og opslag
på Facebook.
Dette er en kort guide, hvor vi gennemgår nogle forslag til, hvordan
du kan bruge materialet på klubbens Facebookside. Nogle forslag
er gratis, andre kræver du har budget og kreditkort.

1.

Lav et opslag på din side, som du booster ud til dine følgere og
ikke-følgere (Gratis / kræver budget)

2.

Skift dit coverbillede på Facebook 14 dage før påske (Gratis)

3.

Lav et reminder-opslag kort før påske (Gratis / kræver budget)

Plakat fra Danskgrafiksytem

1
Lav et opslag med
din påskeskabelon
(Gratis)
(Danskgrafiksystem: A4 plakat påske dgu)
Gå til klubbens Facebookside, Vælg opslag og overfør billede
(jpg), som du har gemt på din computer, skriv kort tekst (2 - 3
linjer) om hvad det går ud på.
Fx ”Tag en startpakke med til påskefrokosten… ”
Eller ”Har I husket et påskeæg til værten for årets påskefrokost”
(OBS: Dette er primært et opslag til klubbens medlemmer, der
skal købe startpakken til nogle de kender)
Videre på næste side…

1
Indsæt linktekst i
opslag uden
linkbillede
HUSK at rækkefølgen er vigtig:
1. Skriv kort tekst inkl. Opfordring til at benytte linket.
2. Indsæt link til jeres egne startpakke-side på dgushop.dk
Hvis link indsættes først, bliver det første billede beskåret og
der bliver vist et billede af æsken (fra dgushop.dk).
Når du trykker ”offentliggør”, vil ca. 25% af dine følgere se
den gratis.
Videre om boost (betalt annoncering) på næste side…

1
Boost, hvis du har
budget og vil nå
ud til flere
(Kræver budget og kreditkort)
Når opslaget er offentliggjort, kan du trykke ”boost”, hvis du er
administrator. Vælg målgruppe (fx kvinder 40-65+), interesser (fx
golf) og budget (fx 500 kr.) og hvor mange dage (fx 7 eller 14
dage før påske). Når alt er udfyldt, tryk boost i bunden, og du
kommer til betalingsside / kreditkortoplysninger)
OBS: Hvis I har mange følgere (fx 1000 eller flere) kan det godt
betale sig at betale for at vælge sidens følgere som målgruppe, så
man sikrer sig at flere medlemmer ser opslaget. Det er sikkert
dem, der er mest tilbøjelige til at købe, men det afhænger af dit
opslags budskab)

2

Coverfil eksempel fra Danskgrafiksytem

Lav og skift
coverbillede og opret
en ”køb nu knap”
Skift coverbillede

Lille handlingstekst

(Gratis)
(Danskgrafiksystem: 1920x672 påske dgu)
God ide at gøre ca. 14 dage før påske. Tryk på ”skift
coverbillede”, overfør billede (jpg), som du har gemt på
din computer, og godkend placering.
Det er en fordel at tilføje en ”lille tekst” om hvor man skal
trykke for at bestille i selve coverbilledet.
Videre næste side…

Køb nu knap – der linker til jeres
startpakke i dgushop.dk

2
Rediger ”køb nu
knap”

Vælg indkøb med dig – og klik køb nu

(Gratis)
Hold musen over den blå knap lige under coverbilledet,
vælg ”rediger knap”, vælg ”indkøb med dig.” Tryk næste.
På næste side skal du vælge websitelink – og indsætte
det hele link i adressen:
Eksempel https://www.dgushop.dk/klubber/molleaensgolf-klub/startpakke
Vælg afslut og linket / knappen er gemt – test om den
virker J
Vælg websitelink og kopier/indsæt din
klubs direkte (fulde) link til dgushop.dk

3

1080x1080 grafik fra Danskgrafiksytem

Lav en reminder
(Gratis)
(Danskgrafiksystem: 1080x1080 påske dgu)
Det kan være en god ide, at lave en reminder på
startpakken / påskekampagnen kort før påske igen (fx 2-3
dage før).
1080x1080 filen kan med fordel bruges til dette. Lav et
opslag på din side, skriv tekst: fx ”Husk at tage et påskeæg
med hjem til en du holder af – vores startpakke vil sikkert
falde i god jord, hvis du kender en, der vil prøve kræfter
med golf.”
Husk indsæt link til dgushop.dk efter at du har skrevet
tekst, hvor de kan bestille pakken eller skriv hvis de fx skal
købe/hente den i sekretariatet.
Videre næste side…

Skriv først tekst og vælg billede. Sæt link
ind bagefter og lad det blive stående.

3

Start med link i opslag – OBS: slet det igen, når du
skal skrive tekst, opslaget vil stadig ”huske” linket

Alternativ reminder til
annoncering bredt
(Kræver budget og kreditkort)

(Danskgrafiksystem: 1080x1080 påske dgu + startpakke billede)
Hvis du starter med at indsætte klubbens eget link til
dgushop i dit opslag, vil der automatisk blive generet et
linkbillede af startpakken under opslaget. Dette billede kan
du fx supplere med 1080x1080.
Det vil skabe en dynamisk annonce, som virker godt på folk,
der ikke kender din golfklub så godt, men som stadig kunne
være interesseret i startpakken som påskegave.
Vælg opslag, indsæt link, vælg + billede(r) og overfør
1080x1080, og skriv tekst der egner sig til folk der ikke er
medlemmer af din golfklub.
Boost når opslag er offentliggjort – se tidligere slide om boost

Overfør ekstra billeder på + og arranger dem
som du vil. Alle billeder linke nu til startpakken.

God fornøjelse!
Skriv eller ring til Magnus fra
Dansk Golf Union, hvis du har
spørgsmål
Mail: mae@dgu.org
Tlf: 2054 0824

