Sådan kan du
synliggøre dit event

Grønlandsmesterskaberne og andre stævner eller samlinger kan
være den helt perfekte anledning til at gøre opmærksom på jeres
sportsgren – og dermed til at rekruttere flere medlemmer, frivillige
og pleje jeres forhold til jeres sponsorer. Dette ved bl.a. at sikre jer
noget god medieeksponering og ved at dele de gode historier på
jeres sociale medier. Derfor har vi sammensat nogen gode råd her,
der kan hjælpe til, med netop det.

PRESSE
1.

Udpeg en mediekontakt

Ofte mangler journalisterne en person de kan ringe til ved tvivlsspørgsmål- derfor eftersåørger de en person, der ikke nødvendigvis
er formand for foreningen. De har ofte rigtig travlt under GM, og
erfaringen siger, at det er bedre med en mediekontaktperson, der
er mindre engageret i selve afholdelsen af arrangementet. Når den
person er lokaliseret, så kan i sende:
Navn:
Email:
Telefon:
Til journalist Noah Mølgaard på nom@knr.gl
2.

Lav pressemeddelelse om det forestående event/
mesterskab

En pressemeddelelse kunne eks. omhandle hvor mange og hvilke
hold er tilmeldt, er der nye hold? Nogen overraskelser?
Forventninger til mesterskabet? etc.

SOCIALE MEDIER
3.

Promover eventet på sociale medier

Begynd gerne op til GM at promovere alle de tiltag og aktiviteter i
har, eventuelt profiler i ønsker at fremhæve. Så har i det nødvendige
momentum inden GM går i gang, forhåbentligt med masser af engagement, likes og kommentarer.
For et bedre engagement og større interaktion på jeres opslag, så
overvej disse råd til udformningen.
•
•
•
•

Det skal være nemt at læse
Nemt at huske
Og sjovt at læse
Så kan man også opfordre til interaktion direkte – ”Husk at
like forslaget”, ”Send lykønskninger”, ”hvad tror du resultatet
bliver?” osv.

Relevante tags:
#Aalasa #Greenland #Verdensmestfysiskaktiveland

Andre gode råd:
Hvad er målet/formålet med dit Facebook
opslag?
Hav altid et klart formål med dine posts. Hvad
vil du opnå? Hvordan? Hvornår?
Anvend billeder i dine Facebook opslag/		
posts
Billeder i posts får 39% bedre interaktion.
Der opnås 53% flere likes, 104% flere
kommentarer og 84% flere click-throughs.
Billedposts opnår 120% større engagement
end gennemsnits post. Fotoalbum helt op til
180% større engagement.
Billeder står samlet for 93% af de mest engagerende posts (vs. ren tekst, videoer, links).
Video er et kraftfuldt og effektivt medie
Stærkt medie til at skabe opmærksomhed og
følelsesladet indhold.

besvares kort og hurtigt. Lukkede spørgsmål.
Nogle af de bedste spørgende ord er ‘bør’ 		
(burde man), ‘ville du’, ‘hvilken’ og ‘hvem’.
De mindre gode spørgsmål, er dem med ‘hvorfor’ og ‘hvordan’, der kræver større omtanke og
længere svar.
Relevant og engagerende indhold
Tænk på dine målgrupper og skriv til disse.
Forsøg at begejstre dem og opfordre dem til
(gerne implicit) at tage en aktion.
Anvend et klart og tydeligt Call-to-action, 		
såfremt du ønsker en konkret interaktion.
Godt og relevant indhold deles gerne af 		
dine kunder/læsere.
Bed ikke dine læsere/kunder om at dele dine
Facebook opslag. Sørg i stedet for, at dit indhold er så interessant at folk ønsker at dele det
af egen fri vilje.

Fat dig i korthed

Humor kan med fordel anvendes i markedsføringen på de sociale medier

Korte Facebook opslag opnår 23% bedre
interaktion.

Indhold skabt eller delt af brugerne/
følgerne.

Et spørgsmål i en Facebook post giver
100% flere kommentarer

Så del dine kunders positive oplevelser, cases,
testimonials. Få dine følgere til at skabe
indhold, f.eks. Instagram billeder af dem fra
jeres event.

Bedste respons får spørgsmål, der kan

UNDER EVENTET
De gode historier
Derudover er medierne specielt interesseret i ”historien”, de måske
kan have overset. Det kan f.eks. være om nogen har afskedskamp,
debut og personhistorierne, som f.eks. overraskelsen fra turneringen, hvem er de nye talenter osv.
Resultater og andre fakta
Medierne er meget villige til at bringe de historier videre, som i
sidder inde med, og her er de vinkler som medierne foretrækker at
bringe:
•
•
•
•

Hvilke hold spiller?
Hvem er med på holdet?
Hvor er vi i turneringen? - Indledende kampe, semi-,
eller finalen f.eks.
Hvor mange tilskuer er fremmødt? Hvordan er stemningen?

Billeder
Du er allerede meget tæt på at få bragt jeres nyheder hos de landsdækkende medier, nu skal vi bare have sendt nogen billeder. De skal
helst være taget i højeste kvalitet, hvis det skal i avisen. Ellers kan
nogen mobilbilleder også gå an til onlinenyhederne.
De skal vedhæftes i mailen, når du sender
(de skal helst ikke være indsat inde i word
dokumentet). Du må meget gerne lave en
billedetekst i teksdokumentet med info om
hvad der fremgår af billedet osv.
Send til nyhederne:
Redaktion@ag.gl
redaktion@sermitsiaq.gl
news@knr.gl
Derudover kan man med fordel dele på sine egne sociale medier,
hvis man har eller lokale aviser.

