
SOCIAL 
MEDIA
HJÆLP DIN INDSAMLING GODT I GANG

Vi er meget taknemmelige over, at du gør noget ekstra, og starter din egen 
indsamling. Når du har gjort det, så del den endelig med alle dem, du kender. 
Så får du din vigtige gerning og dit gode budskab længst muligt ud.

På de næste sider har vi samlet nogle tips, tricks og idéer til, hvad du kan  
gøre for at få flere i dit netværk til at give et bidrag til din indsamling.

God fornøjelse og tak for din støtte.



FACEBOOK
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• Lav en statusopdatering fra din profil med linket til din indsamling

• Fortæl gerne hvorfor du gør det. Har du en bestemt person i tankerne  
– eller ønsker du at gå forrest og samle ind til et vigtigt formål og 
støtte kræftramte mænd

• Vær ikke bange for at vise følelser i din tekst. Vær gerne ærlig og for-
tæl din personlige historie

• Hold dit netværk opdateret om hvordan det går med din indsamling. 
Fortæl hvordan det går, hvor meget du har samlet ind – og appellér til 
at folk løbende bakker dig op

• Tag eller brug evt. et billede af nogle af de venner der har støttet og 
giv dem en verbal og virtuel high five. Sig tak 

• Lav en kort video med dig selv hvor du fortæller, hvordan det går 
med din indsamling. Brug din smartphone og smid filmen op. Du kan 
også sende Live på Facebook direkte fra din mobil. Så når budskabet 
om din indsamling endnu længere ud



• Indsæt linket til din indsamling i biografien under dit profilbillede.  
Klik på ’Rediger profil’ og indsæt det i ’Biografi’  
– så kan dine venner klikke direkte på linket

• Upload et billede – eller tag et screendump af din indsamling  
– og opfordre dine venner og følgere til at støtte. Henvis til linket  
i biografien i din tekst under billedet

• Brug hashtagget #manddetnytter

• Hold dit netværk opdateret om hvordan det går med din  
indsamling. Brug evt. Instagram Stories til at holde vennerne  
opdateret. Her kan du uploade billeder som forsvinder efter 24 timer

• Post gerne flere gange og forskellige billeder  
i løbet af kampagnen
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INSTAGRAM



• Fortæl om din indsamling ved at dele dit link i et tweet

• Du kan også indsætte linket i din biografi og henvise til det  
i din tekst. Klik på ’Rediger profil’ og indsæt det i ’Websted’  
– så kan dine venner klikke direkte på linket 

• Upload gerne et billede – eller tag et screendump  
af din indsamling 

• Brug hashtagget #manddetnytter 

• Tweet gerne flere gange i løbet af kampagnen
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TWITTER



• Lav en opdatering med linket til din indsamling  

• Hvis du vil uploade et andet billede, end det der følger med, når du 
deler linket, så tryk på krydset i højre hjørne af det billede som auto-
matisk uploades. Upload derefter dit eget ved at trykke på ’image’ i 
venstre hjørne af opdateringen 

 
• Fortæl gerne hvorfor du gør det. Hvem eller hvad motiverer dig til 

at samle ind? 

• Opdater løbende hvordan det går med din indsamling og appelér til, 
at folk stadig gerne må bakke dig op 
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LINKEDIN



ANDRE VÆRKTØJER
Hvis du har lyst og mere overskud, kan du også dele  
din indsamling i nogle af de andre netværk du har.  
Det kan fx være på dit arbejde, på Forældre-intra,  
i børnehaven, i sportsklubben – og andre gode steder,  
hvor du kender folk.

DU GØR EN FORSKEL
Endnu engang mange tak fra alle os  
hos Kræftens Bekæmpelse 

– fra hele forsker-teamet, patient-støtteteamet,  
forebyggelses-teamet, kampagne-teamet og alle de frivillige.


