
Genbrug dine blogindlæg!
- Del det på sociale medier - uden at spamme dit netværk!

Sådan kan du genbruge 
et velskrevet blogindlæg
flere gange!



Dit velskrevne gode indhold.
Sæt dig selv i denne situation.

Dit velskrevne blogindlæg har fået det sidste punktum og har 
passeret korrekturlæserens skarpe øje.

Og så skal det ud og leve online!
- Men hvordan får du flest folk ind og læse dine guldkorn?

Min påstand er at du nemt kan dele det enkelte blogindlæg på 
LinkedIn og Facebook min. 3 gange uden at dit netværk tænker 
”hvad har du gang i?”

Faktisk skal du tænke det mere som en service!

Se metoden her !

Flere læsere

Opslag 
1

Opslag 
2

Opslag 
3Inden du deler et blogindlæg - skal du 

stille dig spørgsmålene:

• Er det relevant for mit netværk/kunder?
• Kan jeg gøre det relevant?
• Kan jeg hjælpe mit netværk så de deler 

det videre?



Opslag 1 af 3!
Første opslag er klassisk.

Du kopierer linket fra dit blogindlæg ind på LinkedIn, så det lægger 
sig som et klikbart billedlink i dit opslag.

Skriv en god tekst i opslaget – brug gerne min opbygning herunder!

Opslag nr. 2 finder du her !

Opbyg teksten sådan:

1 = * Eye catcher *

2 = Servér pointe/historie 

3 = Call 2 action
Vil du se mere? 
- læs mit blogindlæg ved at 
klikke på billedet.



Opslag 2 af 3!
I andet opslag kan du bruge en af de pointer/historier du underbygger dit 
indhold med i blogindlægget.

Indsæt et billede, som hjælper øjet med at se sammenhængen.
Link til dit blogindlæg inde i teksten.

Skriv en god tekst i opslaget – brug gerne min opbygning herunder!

Opslag nr. 3 finder du her !

Opbyg teksten sådan:

1 = * Eye catcher *

2 = Servér pointe/historie 

3 = Call 2 action
Vil du se mere? 
- læs mit blogindlæg her [link]



Opslag 3 af 3!
Det sidste opslag ligner nr. 1 – og dog…!

For i stedet at sætte linket ind i opslaget, så det danner et klikbart 
billedlink, så sætter du billedet fra blogindlægget ind i opslaget og 
linker til dit blogindlæg i teksten (som i opslag 2)

Skriv en god tekst i opslaget – brug gerne min opbygning herunder!

Sådan planlægger du opslagene !

Opbyg teksten sådan:

1 = * Eye catcher *

2 = Servér pointe/historie 

3 = Call 2 action
Vil du se mere? 
- læs mit blogindlæg her [link]



Den nemme planlægning!
Lad os antage at du skriver et blogindlæg om måneden – eller lad 
dette være anledningen til at du får det gjort.

Med metoden her, har du 3 faste månedlige opslag.

Du kan nemlig med fordel lade gå en uge imellem opslagene!

BONUS opslag finder du her !

Hvis du ikke normalt bruger LinkedIn eller Facebook til at dele din 
viden, har du her muligheden for at træne din tilstedeværelse og 
øge din positionering i dit netværk på månedsbasis. 

Hvad du så ellers skal dele imellem disse faste opslag – ja det er en 
anden guide (som jeg er ved at skrive)



Bonus!
Dine blogindlæg kan forhåbentlig bruges på andre medier end 
LinkedIn og Facebook!

Tænk dine blogindlæg ind i:
• Indslag i nyhedsbreve til dine kunder/samarbejdspartnere.

• Facebook/LinkedIn grupper, hvor du ved at der er interesserede.

• Send det til udvalgte personer som du ved vil kunne bruge din 
viden.

Anne Weinkouff

Få flere rigtige øjne
til at læse dine ord!

Piist…!

Når du har skrevet et godt blogindlæg kan du overveje at lave indholdet om 
til en kort guide som denne.

Udtræk din viden fra blogindlægget og sæt det pænt op i Powerpoint eller 
Illustrator. Lav den til pdf og brug den på hjemmesiden/LinkedIn/Facebook.

Hvis man skal tale om en 
verdensmåls handling… 
- må det da være denne!


