
Lokal synliggørelse
Med Sociale Medier



Dagsorden

• Velkomst

• Quiz I markedsføring

• Oplæg
• Flere medier i samspil
• Hvorfor bruge Facebook?
• Storytelling (Fra ide til handling)
• Kulturnatten

• Øvelse

• Opsamling

• Tak for jeres tid!



Quiz i markedsføring

• Hvor mange har en Facebookside til jeres klub?

• Hvor mange bruger den aktivt? (minimum 1 opslag om ugen)

• Har I brugt betalt annoncering?

• Bruger I andre sociale medier?

• Laver I pressemeddelelser?

• Uddeler I flyers?

• Markedsføre I jer på måder, som vi ikke har spurgt til?

• Tager I højde for markedsføring, når I planlægger aktiviteter?



Dagens vigtigste statement!

SOCIALE MEDIER KAN IKKE STÅ ALENE!

- Det er blot ét redskab i den samlede marketingplan.



Flere medier i samspil

• Pressemeddelelser på Facebook eller lokale medier
• Eks. Fra Stevns Folkedansere I forbindelse foreningspuljen

• Hjemmesiden
• Nem at finde rundt på
• Nemt at finde en kontaktformular
• Gode tekster
• Opdateret billeder
• Opdateret kalender med kommende arrangementer mv.
• Aarhus Sportsdanserforening/Hjemstavnsfolkedanserne Frederiksberg

• Youtube
• Små videoer (kan udvide til TikTok)

https://stevnsbladet.dk/stoette-til-folkedans-i-skolen/?cn-reloaded=1&fbclid=IwAR3f4-aHjzm2SRmlRcKScwZEKy71ei6lt2V0FoXQwkPbjwSK8ERc0pIKK_4
http://aarhusdans.dk/
https://hjemstavnsfolkedanserne.dk/
https://www.youtube.com/channel/UC-__bFiPbzFyM1OGnbDn_ZQ


Hvorfor bruge facebook?

• Dele det med venner

• Dele det med lokalgrupper

• Bliver også indekseret på Google

• Fortæl om jeres hverdag på en levende måde.

• Aktiver klubbens medlemmer – De er jeres bedste ambassadører.

• #dansdanmark #kulturnatten

Et digitalt fællesskab 

https://www.facebook.com/hashtag/dansdanmark
https://www.facebook.com/hashtag/kulturnatten


Storytelling

• Fortæl, giv mening/gør indtryk og bliv
husket
• Det handler om mennesker; Et fælleskab; 

En passion; Lysten til at nå ud
over rampen og vise det til hele verden

• Sælg klubben eller danseformen uden at 
det føles som salg
• Hvem skal være jeres målgruppe? 

• Medlemsrekruttering via events (Adfærdsdesign)

• Skab en struktur for en god storytelling

Set up

Hovedkarakter og situation

Hvad vil de gerne opnå

Forhindringer eller udfordringer

Erfaring

Kommer med en løsning

Konklusion Resultat og effekt



Kulturnatten - Københavns nye 
dansefest?

• Markedsføring i samarbejde med andre klubber – lokalt

• Marksdsføring af en dansestil lokalt i et større område

• Fordelen ved et fælles arrangment:
• Flere om planlægningen

• Flere om at udfører det

• Økonomisk fordel ved at være flere sammen.

https://www.facebook.com/hashtag/kulturnatten

https://www.facebook.com/hashtag/kulturnatten


Øvelse – 5 grupper

I skal holde et arrangement og I ønsker inviterer lokalbefolkningen, så de også kan opleve glæden ved dansen. 
Målsætningen er selvfølgelig flere medlemmer på sigt.

Jeres opgave er nu, at lave en storytelling omkring jeres arrangement samt komme med jeres bud på hvordan I vil 
formidle det i jeres markedsføring.

Storytelling skal indeholde:
• Hvem er målgruppen? (Børn, unge, voksne, ældre etc.)
• Hvorfor skal de deltage I jeres arrangement? - 2-3 budskaber.
• Hvorfor lige jeres klub? - 2-3 budskaber

Markedsføring: Hvordan vil I markedsføre jeres event?

Noter der hvor I er I tvivl.



Opsamling

• Præsentation af storytelling og marketingindsatser

• Hvilke områder vil I have mere viden inden for fremadrettet?



Tak for i dag
Husk at like Dans Danmarks Facebookside 


