LINKEDINFRÅN PASSIV TILL
AKTIV ANVÄNDARE

TIPS!

ENGAGERA DIG & BREDDA DITT
NÄTVERK
Genom att kommentera och diskutera (för dig och
din målsättning) relevanta inlägg, eller kanske bara
gilla ett inlägg (gärna bland 2:a handskontakter) ökar
din chans att få räckvidd och nå din målgrupp.
Vill du dela något?! Var noga med att ge din syn på
det.

GE MERVÄRDE & RELEVANT
INNEHÅLL TILL DIN PUBLIK
Våga börja dela med dig! Keep it simple
Det behöver inte vara långa inlägg, men relevanta för
din bransch och din kompetens.
Posta vid en tid då du kan vara tillgänglig att svara
och kommentera ett par timmar framåt- det skapar
engagemang och räckvidd!

VÅGA BLI PERSONLIG- DET ÄR
MÄNNSIKOR VI PRATAR MED!
Vi gillar att dela med oss i sociala plattformar, ingen
skillnad med LinkedIn - våga vara öppenhjärtig och
personlig i dina inlägg.
Tänk bara att det ska finnas en relevans med vad du
sysslar med i ditt professionella jag.
Det ger oss en chans att skapa meningsfullhet. Det
känner vi inte i samma utsträckning längre i övriga
sociala medier.

KÄNNER VI ATT DET VI LÄSER
GER MENING- KAN VI SKAPA
LÅNGSIKTA RELATIONER
Att bredda sitt nätverk med goda relationer som tror
på vad du förmedlar och kanske även har
igenkänning. Skapar långsiktig affärsnytta och
potentiella affärsrelationer.

SKAPA EN PROFIL SOM
BERÄTTAR VEM DU ÄR
Att ha en profil som visar en tydlig helhetsbild av dig
och vad du kan göra är ditt främsta skyltfönster.
Berätta vad du gör och varför!
Uppdatera gärna och glöm inte en bra bild som visar
ditt rätta jag!

VEM VILL DU PRATA MED?
Sätt en strategi för din närvaro och ha en
målsättning, samt en tydlig målgrupp. Bygg ditt
varumärke genom goda relationer och genuina
samtal.

Vi pratar gärna vidare med dig!
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

WWW.HILDEGUN.SE

FANNY@HILDEGUN.SE

MARIA@HILDEGUN.SE

