Boost opslag og begivenheder
Du kan booste dine opslag eller dine begivenheder og derved nå ud til flere mennesker. Du vælger
en målgruppe, som du tror er interesseret, og så betaler du penge for at det opslag eller den
begivenhed kommer frem på deres facebookside.
Sådan booster du et opslag og når ud til flere mennesker

1.

1. Find det opslag eller den begivenhed, du vil booste, og klik på ”boost opslag”

3.

2.

2. Som det første skal du sikre dig at du har valgt lokalforeningens profil som annoncekonto
øverst i højre hjørne.
3. Herefter skal du vælge, hvilket resultat, du gerne vil opnå med at booste opslaget eller
begivenheden. Du har følgende valgmuligheder:

Vi anbefaler, at I vælger ”Få mere interaktion”. Dvs., at dem, der får vist annoncen med
størst sandsynlighed vil like, kommentere eller dele opslaget.

4.

4. Nu skal du redigere den ”knap”, der er på opslaget, når det bliver boostet. Knappen er
”ring nu”, og det er den, vi skal ændre

5.

5. Du kan vælge mellem ovenstående knapper. Vælg en, der passer til dit opslag. Er det en
artikel du skal booste, er det relevant at vælge knappen ”læs mere”. Er det et foredrag, du
vil booste, er det passende at vælge ”tilmeld dig”.

Det næste du skal vælge, er din målgruppe, altså dem, der får vist det opslag du ”booster”.

6.

6. Her kan du redigere lokation og alder, køn og interesser så du styrer, hvem der får vist
annoncen. På den måde optimerer du dine chancer for, at dem der får vist annoncen
interagerer med det. Klik på den lille blyant ved nr. 6 for at redigere.
7. Hak disse tre af.

Tips:
-

Da det er en lokalforening du reklamerer for, giver det mening at redigere lokationen til dit
nærområde.
Vi anbefaler en alder fra 40-65+

7.

8.

10
.
9.

Herefter ser det sådan ud.
8. Her redigerer du køn. Det anbefales at vælge alle køn, medmindre opslaget eller
begivenheden kun henvender sig til et bestemt køn. Det kunne f.eks. være Ladywalk.
9. Her redigerer du alder. Juster den ved at rykke på de to prikker. Vi anbefaler en alder fra
40-65+
10. Fjern ”Danmark + 25 km” ved klikke på krydset.
11. Skriv i stedet den by, din lokalforening hører til. F.eks. Roskilde. Juster hvor mange
kilometer rundt om byen, annoncen skal nå ud til. Klik på den lille prik markeret.

Herefter kan du vælge flere detaljer til din annonce.

12.

12. Klik på gennemse

Her kan du vælge hvilken demografi, hvilke interesser, adfærd mv. din målgruppe skal have.
Disse ting skal passe til opslaget, så du på den måde når ud til de mennesker, der vil synes dit
opslag er spændende.
Tips:
-

Det vil primært være interesser, der er relevant at specificere. Hvis opslaget eller
begivenheden handler om sundhed, vælger du det som interesse.
Det er ikke altafgørende at vælge en interesse, det vigtigste er overordnet af vælge alder
og lokation, og at du har hakket af ved: ”personer, der synes godt om din side”, ”personer,
som synes godt om din side, og deres venner” og ”personer i dit lokalområde”.

Vælg varighed for din annonce.

13.

14.

13. Rediger antal dage ved at klikke på plus eller minus.
14. Juster dit budget for det antal dage, du vil annoncere i. Ryk prikken frem og tilbage. Når du
ændrer budgettet, ændrer det antal personer, du når ud til.

Vælg betalingsmetode

15.

15. Klik på ”boost opslag nu”

Hvis du skal booste begivenheder, er det samme procedure, du skal følge.

Se, hvordan dit opslag klarer sig

1.

Gå ind på startsiden på lokalforeningens facebookside
1. Klik på kreatørstudie

2.

2. Klik på ”indblik”

3.

3. Klik på oversigt’

4.

4. Vælg lokalforeningens facebookside og klik på ”åbn”.

5.

Scroll ned på siden til du ser ovenstående. Her kan du se, hvor langt dit opslag er nået ud, og hvor
mange, der har interageret med det.
5. Hvis du klikker på et af opslagene, får du flere informationer, som du kan se nedenfor.

