
Sosiale medier og 
markedsføring?
Hva, hvorfor og hvordan?



Dagens plan

Tid Hva
10.00-10.10 Velkommen	og	dagens	plan	v/Cathrine
10.10-10.30 Hva	finnes	og	hvordan	bruke	det	i	dag?	v/Cathrine

10.30-10.45 Retningslinjer og	bruk	av	bilder	v/Ingrid

10.55-11.30 Gruppeoppgave	– Muligheter	for klubben	på	
SOME?	

11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Klubber	(Speed	og	Oslo	Stupeklubb)
13.00-13.30 Erfaring	fra	NSF	praksis	og	SOME	v/Ellen	Kessel

13.45-14.30 Tips,	triks	og	verktøy	til	SOME	v/Karl	Filip	
Singdahlsen

14.30-15.00 Avslutning: Det er enkelt! + spørsmål m/Kalle 
og Ellen



Forventninger?
https://www.mentimeter.com/s/6e7f124ca4d67f26ae57236a407d0f04/e9de95d1b5eb



Hva er markedsføring og SOME?
>Markedsføring:
>Hvordan promotere klubben og klubbens tilbud
>Synliggjøring av klubben
>Hva står vi for?
>Vise samarbeidspartnere
>NM, VM resultater

>SOME – SOcial MEdia:
>Det som skjer nå
>Forskjellige kanaler



Hvem er klubbens mottaker?
>Hva vil din mottaker høre?

>Hva trenger din mottaker informasjon 
om?

>Hvilke kanaler skal du bruke til hva?



Hva ønsker du med ditt budskap?
>Fakta – info
>Følelser – prestasjoner,  
>Verdier – omdømme, hva står vi for

>Hvem treffer du med budskapet?
>Hvilke kanaler skal du bruke?





Hva finnes?
>Hjemmeside
>Tryggivann.no
>Nyhetsbrev
>Facebook
> Instragram
>Snapchat
>Annet?



Hjemmeside - tryggivann.no - nyhetsbrev
>Hvilken type info?

>Hvem er mottaker?



Facebook
>Hvem skal du nå?
>Hva er budskapet?

>Side
>Klubben utad – hvem er vi og hva står vi for?
>Vise hva som skjer
>Sponsorer

>Gruppe
>Intern informasjon
>Åpne, lukkede, hemmelige grupper
>Laste opp filer, feste innlegg





Markedsføring på 
Facebook
>Hva kan markedsføres her?

>Bestemme hvem innlegget 
skal rettes mot

>Kjøpe fremming



Instagram
>Hvem skal du nå?

>Bilder/film og stories

>Respons – vær synlig hos andre
>Emneknagg - #
>Reposte
>Tagging 
>Annonser 

#norsksvømming 
#norskstup
#norskvannpolo
#norsksynkron
#norskopenwater
#gladivann
#teamnoreg
#nmkort18







Snapchat
>Hvem er målgruppen?

>Enkeltpersoner?
>Min story

>Til bruk på arrangementer/happenings



Retningslinjer
Fordelen med SOME – man kan formidle
ting når det skjer, fra der det skjer! 
• involvér flere administratorer
• ha klare retningslinjer for 

publisering!
> tydeliggjør målgruppe og mål for å legge ut
>si noe om hva slags tone man ønsker i 

innleggene
>hva og når skal det legges ut
> frekvens
>noen tekniske tips!
>bruk av bilder-NB!



BRUK AV BILDER
Styres av personopplysningsloven og åndsverkloven.
Fordi: De det tas bilde av har rett til personvern og noen ”eier” bildene som brukes

Idrettsforbundets retningslinjer
>Samtykke
>Lettkleddhet
>Bruk av navn
>Lukkede grupper

>NIFs retningslinjer for publisering av bilder og film av barn.
>Samtykkeerklæring





Hvem eier bildene du bruker på SOME??

>Bruker du bilder andre har tatt er det viktig å innhente tillatelse!
>NB! Kreditere
>Regram



Gruppeoppgave
1. Hvilke muligheter ser du for din klubb på SOME?

2. Hva må klubben gjøre for å få til dette?



Lykke til med konferansen!

#trenerleder17


