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LAD OS håndtere dine sociale 
medier så du kan gøre det 
du er god til.

Vi ved, at når marketingsfolk og ledere har tralvt, så er det ikke de sociale medier 
der bliver prioriteret. Ofte er det noget, de ved de bør gøre, men det kan være 
svært at holde trit med.

Gennem vores planer og pakke overtager vi dine sociale medier og får ekse-
kveret hver eneste post i din contentplan. Vi skipper ingenting, og derfor bliver 
dine sociale medier også en konsekvent kanal, din målgruppe ikke kan undgå 
at komme forbi. Vi ved nemlig, at den konsekvente posting gør, at platformene 
bedre kan lide dig.

Med social media strategien i baghånden, har vi fået sat nogle mål som vi 
løbende, hver måned, analyserer, og ser om vi er på rette spor, hvad der virker og 
ikke virker, så vi kan få opdateret strategien til at være on point.

Kort sagt; Få on-brand, social media content dit publikum vil elske.
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Features

Standard

4.995 DKK
/mnd

8.495 DKK
/mnd

12.995 DKK
/mnd

Plus Premium

Posts pr. måned (inkl. Stories) 10

1

1

—

—

20

2

1

—

4

30

2

2

8

Social kanaler
+595,-  pr. ekstra kanal

Månedlige korrekturgange

Animerede posts

On-brand content

Posted for dig

Godkendelses workflow

Hashtagstrategi

Rapportering & Analyse

Dedikeret Account Manager
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VALGFRI add-ons

Instagram Booster Content Creation

Boost FB & IG Posts Facebook Ads Management

Vækst din Instagram med flere følgere. Få breathtaking billeder til dine sociale medier.

Vi booster 4 posts per måned for at nå flere mennesker i 
din målgruppe. Ad spend er ikke inkluderet.

Lad vores eksperter kører dine ads på Facebook og skabe 
fantastiske resultater for dig. Ad spend er ikke inkluderet.

Instagram kompatibel manuel vækst, drevet af din person-
lige Growth Manager. Ingen software eller automatisering 
brugt.

Billederne vil blive taget i vores studie med eventuelle rek-
visitter som passer til jeres brand. Denne pris gælder kun 
ved køb af en Social Media Management plan.

Fra 795 DKK /mnd (se side 9) 3.549 DKK /mnd (se side 12)

749 DKK /mnd Fra 2.995 DKK /mnd 

Målrettet vækst: 50 - 300 nye følgere hver måned Professionelle billeder af dine produkter

Follow & Unfollow Strategi On brand billeder

Fuld organisk tilgang Moodboard & stil

Ingen fake følgere eller robotter 10-20 billeder
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SE DIN INSTAGRAM vokse med 
rigtige følgere DER VIL like,
kommentere OG interagere MED 
DIT CONTENT. 

Træt af, at dit hårde arbejde på Instagram ikke afføder nye følgere eller mere 
engagement?

Mød Instagram Boost. Den bedste organiske Instagram Growth service i 2023 
med et håndplukket team af Instagram marketers til at håndtere og vækste din 
Instagram. Ingen robotter, ingen automations og ingen falske løfter!

Med Instagram Boost har vi udviklet den perfekte strategi som gør det lidt lettere 
for dig at nå din målgruppe helt organisk. 

Kom i gang i dag med din helt egen Instagram Marketer. Sæt din kampagne op og 
du før dine første følgere i løbet af få timer!
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Features

Basic

795 DKK
/mnd

1.095 DKK
/mnd

1.995 DKK
/mnd

Premium Turbo Charged

Follow / Unfollow

—

—

—

—

—

—

—

—

Interessemålrettet

Lokationsmålrettet

Konkurrentmålrettet

Kønsmålrettet

Likes Sekvenser

Månedlig Growth Rapport

RAPPORTERING

Advanceret Mål Optimering

SUPPORT

Mailsupport

Onboarding Call

Dedikeret Campaign Manager
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LAD OS skabe content TIL DINE 
sociale medier OG kampagner. 

Content creation er for dig der har et fysisk produkt. At finde på og konstant 
skabe nyt content kan være en hård negl. We know! 

Vi er sat i verden for at hjælpe dig med dine sociale medier, hele vejen rundt. Vi 
planlægger, styler og skyder content til dine sociale medier så du kan læne dig 
tilbage og se din bundlinje gå opad.

Content er i dag en vigtig del når det handler om at fange forbrugerens opmærk-
somhed på de sociale medier. Vi skaber et look and feel og sørger for, at dine 
produkter viser sig allerbedst frem til de mennesker du gerne vil i kontakt med.
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Features

Basic

3.549 DKK
/mnd

5.995 DKK
/mnd

8.549 DKK
/mnd

Premium Pro

Fotodage pr. måned 1

10

—

—

—

1-2

20

2

—

2

30

4

Antal billeder

Moodboard & stil

Redigering

Reels / TikToks

Månedlig møde

Hashtagstrategi



Har du SPØRGSMÅL?

Book en demo

Book et møde med os og lær mere om 
hvordan vi kan hjælpe dig med dine 
sociale medier

letsmeet@soyousome.dk

+45 71 73 03 33

Facebook

Instagram

LinkedIn

Skriv eller ring til os Følg os på de sociale medier

mailto:letsmeet@soyousome.dk
tel:004571730333
https://www.facebook.com/soyousomedk
https://www.instagram.com/soyousomedk/
https://www.linkedin.com/company/soyousome/
soyousome.dk/book-en-demo
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