
Digitale strategier til turisme erhvervet

Dag 7 - 3. Maj 2022

Digital Ledelses Kultur



Dagens program
• Velkommen til og siden sidst
• Indspark fra Suzette
• Storylines - et strategisk redskab
• Planlæg dit content

• Frokost

• Årshjul
• Indholdsplan
• Anders runder af

02-05-2022



Siden sidst?



Tjeklisten for din indholdsstrategi

• Tænk altid på, hvorfor det er interessant for målgruppen, og hvad de skal gøre ved det
• Tilbyd noget af værdi og gør det konsumérbart
• Vær positiv, overskudsagtig
• Vær aktiv — men ikke for aktiv
• Timing er vigtig – tænk på din personas behov
• Vær visuel
• Fat dig i korthed
• Vis mennesker, dig selv, kolleger, samarbejdspartnere…
• Få adgang til eksperterne i din virksomhed
• Vær personlig (men ikke privat)



• Selvironi
• Overraskelse
• Det rørende
• Nysgerrighed
• Humor
• Sex
• Provokation
• Føljeton
• Autencitet
• Testimonials
• M.fl.…

Kreative virkemidler



• Humor, far-joke og mærkedag



• Tal og begreber (”10 måder at…”)
• Virksomhedscases (fremhæv kunder / partnere / eksterne)
• Ekspertartikler (del din viden)
• Temarække (#fredagsanalysen)
• Rapporter og analyser, whitepapers (data og baggrund)
• Artikler med samarbejdspartnere, co-created content (co-branding)

Seks typer af historier

CM-bogen s. 120



Vinkling af historien

Kilde: Content Marketingbogen; Ditlev &Jepsen



9

See Think Do Care, opslag



Storymapping
Skab struktur i Jeres idéer

Lav en idébank
med

storylines



Storylines
-et emne, du altid kan bygge flere historier ud fra

Eksempel

02-05-2022

Praktisk info Wellness/Yoga Wellness/Spa



Storylines
– et emne, du altid kan bygge flere historier ud fra

Eksempel

02-05-2022
Genåbning Gastronomi Naturen omkring hotellet



TRIN 1

• Find 5 storylines / hovedkategorier (ekspertviden, bag om 
virksomheden, kundeoplevelser, gastronomi osv. ….)

TRIN 2

• Find på 2 overskrifter/ideer til hver hovedkategori.

Storylines 
– et emne, du altid kan bygge flere historier ud fra



14

Wupti! 10 ideer til content

02-05-2022

Kundeoplevelser

Bag om 
virksomheden

Expertviden

?
Medarbejdere

Portræt af en 
stamkunde

Lise & 
Michaels 
bryllupsfest…

Mandag morgen 
i receptionen

Kontorhunden

Tips & tricks til…

3 tips til at vælge den 
rigtige vin til maden

”Vidste du at...”

Dennis’ favoritvin

Camillas yndlingsaktivitet



Content planning

Handlingsplanen



Er dit 
sweetspot den 
røde tråd i dit 
content?

Skaber du 
variation i dit 
content?



02-05-2022

Content marketing handler om 
din kundes virkelighed og 
behov fremfor for dit produkt.

Personlighed – humor – følelser
Inspirere – Informere - Involvere



Prioriter events
der har med jeres
felt at gøre

men, man må meget
gerne anerkende
andre højtider



Viralitet

• Content kan ”gå viralt” – især hvis de tapper ind i en trend

• Trends kan være både format, men også emne

• Overvej at indgå i trends, der passer dit koncept –
men sørg for at være oprigtig



Disruption
• Disruption: Det modsatte af mainstream

Udfordre det ”normale” 

• ELSK: Holdt ikke udsalg på Black Friday
i stedet donerede de overskuddet til
en miljøbevidst organisation.

• Den største identifier i ELSKs koncept
er fortællingen om miljøbevidsthed, der
er gennemgående for det meste af deres content.



Udfyld jeres årshjul

Find inspiration på nationaltoday.com



02-05-2022





Prøv at udfyld en ugeplan



25

Tidsoptimering

Mange platforme har et kreatørstudie og en ”planlæg”-funktion.

Man kan lave content i store mængder på en gang, og så få
platformen til automatisk at udseende det.

Man kan spare mig tid ved ikke at skulle opstarte hele 
processen for produktion, hver gang man skal lave et opslag.

Plus, det kan være nemmere at komme på idéer hvis man er i 
”flow”

03-05-2022



I dag er du blevet klogere på

• Hvordan du aldrig løber tør for idéer til at lave content på sociale 

medier

• Hvordan du kan tidsoptimere dit arbejde

• Hvordan du kan planlægge dit content med konkrete værktøjer

02-05-2022



• https://offers.hubspot.com/excel-templates-to-make-marketing-
easier?hubs_post-cta=author -

03-05-2022

https://offers.hubspot.com/excel-templates-to-make-marketing-easier?hubs_post-cta=author
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