LinkedIn synligheds tips
- Interager med andre og få selv mere synlighed!

Skab synlighed på
andres opslag!

Udnyt like-symbolerne!
LinkedIns nyere symboler tillader dig at give mere end blot et !
Ved at bruge symbolerne opnår du synlighed overfor ejeren af opslaget,
plus dit eget netværk ser i deres nyhedsfeed at du har interageret.
Du kan indikere overfor modtager at du enten:

Hylder
Er vild med
Opslagets indhold
Er interesseret i
Er nysgerrig på
Men det er ikke det eneste… "

Tag imod denne hjælp!
Har du lagt mærke til hvordan LinkedIn hjælper dig til at sætte
ord på den indikation du viser, når du bruger symbolerne?
Se hvordan teksten skifter i kommentarfeltet ved brug af de
forskellige symboler!

Se hvad det betyder !

Sådan får du mere synlighed!
LinkedIn vil med denne opfordring i de forskellige måder at
‘like’ på, have dig til at bidrage med mere end et ‘like’.
Det er jo (selvom det er et business netværk) stadig et socialt
medie – og du må gerne opføre dig som den du er i
virkeligheden.
Altså hvis en person fysiske stod foran dig og:
o
o
o
o

Fortalte om et nyt job
Delte viden med dig, som du kunne bruge
Fortalte dig om en fantastisk oplevelse
Etc.

Ville du så ikke sige noget – eller ville du her også bare
(smide et håndtegn til dem)?

!

Men hvad kan du så skrive? "

Sådan får du gang i fingrene!
Når du skal finde den rigtige tekst til symbolerne, kan du søge
lidt inspiration her:
Skriv med dine egne ord når du vil:
• Fejre en bekendtgørelse
• Sige tillykke med en personlig- eller professionel milepæl
• Hylde en præstation
Skriv med dine egne ord når du vil indikere at opslaget:
• Er hjertevarmende
• Er betydningsfuldt for dig
• Giver en følelse af taknemmelighed eller glæde
Skriv med dine egne ord når du vil give udtryk for:
• At opslaget indeholder en god pointe
• At du får nye idéer eller nyttige oplysninger/råd
Skriv med dine egne ord når du vil give udtryk for:
• At du er fascineret af et tankevækkende perspektiv eller spørgsmål
• At du vil gerne vide mere

For der er bonus at hente, når du skriver en kommentar !

Bonus med bonus på!
Når du skriver i kommentarfeltet gør det mere end at gøre
modtageren glad!
Det giver dig:
Automatisk synlighed i dit eget netværk, da de kan se at
du har kommenteret.
Mulighed for at positionere dig med din viden/velmenende
råd.
Opmærksomhed og interesse fra andre i modtagers
netværk.
- Så hvad er din grund til ikke at kommentere fra nu af?

Hi hi…
Holder øje med dig!
Anne Weinkouff

