
Sociala medier  
 
Att använda sig av sociala medier för marknadsföring ger ofta bra resultat samtidigt som det 
är kostnadseffektivt. Kanske har er förening, kår eller distrikt redan en Facebooksida där ni kan 
skapa ett evenemang för aktiviteten? Prova gärna att koppla på sponsring eller göra en annons 
– genom att ange vilka som ska nås av inlägget (t.ex. ålder och ort) når ni rätt målgrupp till en 
låg kostnad. Kom också ihåg att utnyttja lokala grupper (t.ex. “Händer i Eksjö”) som har många 
följare. De flesta orter har en grupp där man kan tipsa om kommande arrangemang.  

Tidningar och radio  
Använd traditionell media för att marknadsföra dina aktiviteter. Många lokaltidningar har en 
”händer idag-spalt” eller en avdelning för föreningsaktiviteter dit det är gratis att skicka in tips. 
Vanlig annonsering kan också vara ett alternativ – undersök vad det kostar och om tidningen kan 
sponsra er med annonsplats. Glöm inte möjligheten att få marknadsföring genom redaktionella 
inslag – skicka ett pressmeddelande och försök få tidningen eller lokalradio att göra ett inslag 
inför aktiviteten. Bjud också in dem att besöka aktiviteten.  

Skolor  
Kontakta skolorna i närheten av lokalen där ni ska ha aktiviteten och fråga om ni får göra ett 
besök för att berätta om aktiviteterna. Berätta att aktiviteterna är gratis, och om ni har mer 
verksamhet under terminen kan ni berätta om det också. Dela ut inbjudan och sätt upp affischer. 
Se till att du har med dig tillräckligt många inbjudningar.  Om ni inte får komma in i klassrummen 
så fråga om lärarna kan dela ut era inbjudningar, eller om ni får stå utanför matsalen eller göra 
ett besök på fritids. Ni kan också fråga om ni får lämna ett textunderlag till lärarna som de kan 
skicka ut i t.ex. veckobrev till föräldrarna.  

Egna föreningen/kåren  
Berätta om aktiviteten i den egna föreningen och be barnen ta med syskon och kompisar till 
träffen. Skicka gärna med några inbjudningar med varje barn som de kan dela ut till sina vänner. 
Ni kan också be föräldrar till barnen i föreningen att sprida vidare informationen genom sina 
sociala medier.  

Affischering  
Använd våra affischmallar och gör enkla affischer med information om aktiviteten. Sätt upp dem 
utanför lokalen där ni ska vara, på anslagstavlor i närheten, på bibliotek och så vidare. Ni kan 
också fråga affärer i närheten om ni får affischera hos dem.  

Marknadsföringstips  
för Vit jul-aktiviteter 
 


