
SoMe-indhold der er lige til at spise
Fødevarestyrelsen på sociale medier



Disclaim
 

Det, der virker for os, 

virker måske ikke for jer



Hvordan arbejder vi 
med sociale medier?



Kommunikation administrerer
Fødevarestyrelsens LinkedIn, Twitter,

Facebook og Instagram
 

Vi er flere, der laver opslag
 

De sociale medier overvåges dagligt
 

Koordinerer med web og 
andre kanaler på ugentlige redaktionsmøder



Guides til det gode opslag

og opsætning af profil

 

Kanaltjek

 

SoMe-strategi på vej



Følgere



Følgere - november
 
 
 

51.000
 

22.200
 

22.200
 

2.600



Hvem følger os?



Hvad virker for Fødevarestyrelsen 
på Facebook og Instagram?



Første opslag: 
Organisk rækkevidde 33.500 på Instagram 

 Over 550.000 på Facebook.
 

Nummer 1 på 
Spotify's Viral top 50 liste 



Vores opslag skal give værdi 
for dig som forbruger



WHY?

Spis sundt og bæredygtigt 
De officielle Kostråd, madspild

mad med mindre kemi ...

Spis trygt 
Undgå at blive syg af maden, smiley ...

Dyrevelfærd på landet og i hjemmet
Dyrevelfærdsindsatser, kæledyr
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Opslag som skaber 
mest engagement



Undgå af blive syg af maden





Ny viden





Advarsler/gode råd 





"Hvad sagde jeg - faktoren", 
madmyter eller emner, 

som forbrugerne diskuterer derhjemme



Madmyter



Vi kalder en spade for en spade 





Vi er ikke  altid æstetisk smukke. 
Og det er helt med vilje!



Bund opslag Bund opslag 







Test ting af og mål på indsatsen



Samarbejde på tværs af huset er guld værd 





Det som vi gør nu, 
gør vi måske ikke i morgen



Reels er det "nye" !



Versioner godt indhold til andre platforme



Bliv skarpe på jeres WHY
Få indholdet på jeres sociale medier til at spille sammen

med målene i forretnings- og kommunikationsstrategien

 

I kan ikke kommunikere alt til alle
Udvælg målgrupper for jeres forskellige 

sociale medier og prioriter og vinkl opslag derefter

 

Skru op, for det der virker
Prøv ting af, følg med i algoritmerne og mål på effekten

Kort sagt


