TEMA: SUCCES PÅ DE SOCIALE MEDIER

Den sociale mediejungle
Listen over sociale medier er alenlang, men hvor skal man begynde, hvad
er godt, og hvad er spild af tid?
AF JON HOLM-PEDERSEN

Der er næppe nogen med fast arbejde, som har tid
til at være alle vegne på de sociale medier, og det er
heller ikke nødvendigt. Din klinik skal alene være
til stede på de medier, som skaffer nye kunder i butikken og fastholder de gamle.
Jan Overgaard er centerleder ved IBIZ-Center.
Det er en organisation, der er sat i verden af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. IBIZs fornemmeste opgave er at vejlede små og mellemstore
virksomheder om brugen af it og sociale medier,
inden de går ud og finder en leverandør, der kan
hjælpe dem videre.

Undersøg dit marked
Centerlederen selv har et stort kendskab til de sociale medier, og han har givet en beskrivelse af en
række af de medier og apps, der findes på markedet i dag.
Målet for IBIZ er at give virksomheder uvildig
vejledning, så de ikke farer ud med hovedet under
armen og måske ender med at investere marketingkronerne forkert.
»Inden man går på et socialt medie, så skal
man lave en målgruppeanalyse, så man ved, hvem
man vil ramme,« siger Jan Overgaard.
Analysen kan man selv udføre. Man kan eksempelvis overvåge sin hjemmeside via Google
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Analytics. Det giver bl.a. et overblik over, hvem
der besøger siden, hvor de kommer fra geografisk,
og hvilke sider de især kigger på.
Derudover besidder de fleste virksomhedsejere
også en stor viden om kunderne og deres behov,
og det er den viden, man skal have sat i system, så
man kan vurdere, hvem der er interessante at gå
efter, når man skal skaffe nye kunder.
Derefter er der så kun tilbage at finde det eller
de medier, som man vil anvende til at indfange
kunderne med.
Jan Overgaard understreger, at man ikke skal
se de sociale medier som selvstændige søjler. Rent
teknisk kan man nemt publicere nyheder ét sted
og ved hjælp af hashtags dele sine opdateringer på
flere sociale medier. Udfordringen er dog, at de
sociale medier åbner for tovejskommunikation.
Så uanset, hvilke medier man anvender, skal man
afsætte tid til at svare sine fans. Flere sociale medier giver altså mere arbejde, især hvis man har
succes med sin strategi.

FAKTA
Hashtag # er reelt set en kode, der gør det muligt
at gruppere indlæg på de sociale medier. Skriver du
eksempelvis #tandlæger efter et indlæg, så vil
brugere, der søger på tandlæger, finde dit indlæg.

Jan Overgaard er centerleder ved IBIZ-Center. Det er
en organisation, der er sat i verden af Forsknings- og
Innovationsstyrelsen. IBIZ holder årligt 50 kurser for små
og mellemstore virksomheder, hvor de vejleder i brugen
af it og sociale medier.
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Oversigt over sociale medier
og deres muligheder
FACEBOOK
Mediet er det oplagte valg for virksomheder. Her
kan du kommunikere direkte med slutbrugerne,
og de kan kommunikere med dig. Du kan
reklamere og fortælle om din virksomhed, og du
har meget vide muligheder for at målrette
kommunikationen mod de rette modtagere. Det
er også Danmarks største sociale medie med over
tre mio. brugere, der som minimum er online en
gang om måneden.
Du kan planlægge dine opslag i lang tid fremad på
Facebook, så du behøver ikke konstant at overvåge
siden. Dog skal du huske at besvare dine brugere
hurtigt.
Anslået antal brugere i Danmark: 3,1 mio.

LINKEDIN
Dette medie er i højere grad målrettet business to
business-kommunikation. I Danmark bruger vi
primært LinkedIn som et udstillingsvindue for
vores egne kompetencer. Her kan du finde nye
medarbejdere, læse deres cv og danne dig et
indtryk af mulige medarbejdere.
Mange brander deres virksomhed på LinkedIn,
men det er primært i en professionel forbindelse,
hvor man fremviser sine resultater over for
konkurrenter og mulige samarbejdspartnere.
Anslået antal brugere i Danmark: 1,5-1,7 mio.

TWITTER
Twitter er god til at brande din virksomhed og dig
som person. Sitet kræver mere af din kommunikation. På siden er du begrænset til at udtrykke dig
på maksimalt 140 tegn pr. post, hvilket svarer
til den mængde tekst, der er markeret med fed i
dette afsnit.
Succes på Twitter kræver, ligesom andre sociale
medier, at du er villig til at afsætte de ressourcer,
der skal til. Dog foregår kommunikation på
Twitter oftest i ”real time”, så du skal være i stand
til at tweete, mens tingene sker. Twitter er velegnet
til videnformidling, eksempelvis er det oplagt at
tweete, hvis du sidder til en konference og hører
noget spændende nyt.
Anslået antal brugere i Danmark: 200.000.

GOOGLE+
Sitet er lanceret af Google som en konkurrent til
Facebook, men har dog en langt mindre fanskare.
På Google+ kan du profi lere din virksomhed og
opnå en bedre placering i søgeresultater på Google.
Anslået antal brugere i Danmark: Ikke oplyst.
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FAKTA
◆

◆

Tallene for ”Anslået antal brugere i
Danmark” stammer fra 2013 og 2014.
Kilder: Facebook Nordic, Google
Danmark og astridhaug.dk

L
N
P
[
N
P
+L[Y




S
P
ZT

Vore laboratorier
• Fremstiller alt i kvalitets-tandteknik f.eks. trykknapproteser,
barreløsninger, unitors, individuelle abutments (titan kr.
1.149), facader, kroner (zirkon med porcelæn kr. 1.595)
og fuldkæbe-implantatbroer samt arbejder med alle kendte
implantatsystemer.

INSTAGR AM OG PINTER EST
To sider, der begge drejer sig om billeddeling. Disse to sociale medier er i vid
udstrækning hobbysider og uinteressante for de fleste virksomheder.
Siderne har mange unge brugere, der deler billeder eksempelvis af måltider.
Hvis du deler billeder på Facebook, så kan du også dele billedet på Pinterest
og Instagram via et hashtag.
Anslået antal brugere i Danmark (Instagram): 5-600.000.
Anslået antal brugere i Danmark (Pinterest): 70.000.

• Modtager digitale aftryk fra Trios og de mest anvendte
chair-side scannere til tandkroner, der f.eks. fræses i
e-max og zirkon til kr. 699 på 2-3 dage i eget fræsecenter. Find os på www.3shapecommunicate.com.
Vi leverer også fræsede tandkroner efter almindelige aftryk.
• Importerer godt og billigt tandteknik - mk-krone kr. 788 -,
der leveres på én uge.
• For mere information kontakt Dorte Danielsen
(dd@larsen-dental.dk)hos Mogens Larsen Dentallaboratorium i Odense, der ejer Haderslev Dental,
Bay Dental Aarhus, AKK Dental Odense og DKM Dental
(importafd.), Odense
Se mere på www.larsen-dental.dk
eller scan koden og læs om os

YOUTUBE
YouTube er stedet, hvor man deler videoer. Som virksomhed kan du få
udarbejdet en video om din klinik og have den liggende på YouTube og på
din hjemmeside i en integreret YouTube-boks. På den måde kan du give
klinikken et menneskeligt ansigt med levende billeder.
Har du en god ide til en underfundig video, så kan du satse på viral
markedsføring og håbe, at brugerne kan lide din video og deler den vidt og
bredt.
Anslået antal brugere i Danmark: Tal fra maj 2013 viste, at 57 pct. af danske
internetbrugere besøgte YouTube dagligt i den måned (kilde: Google
Danmark).
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