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PDF: Sådan lægger du en video 
op på Facebook
1. Åben det tilsendte Word dokument og tryk på linket i toppen.
Det skulle gerne åbne en mappe i Google Drive med to videoer:

Video #1 Sådan gør du 
En gennemgang af hvordan du lægger en video op på Facebook, så hvis du 
foretrækker en video fremfor at læse det her, så kan du se den!

Video #2 Markedsføring virtuel smagning 
Markedsføringsvideoen til at lægge op på Facebook.

2. Download markedsføringsvideoen.
Hvis du bruger Chrome browser:

Højreklik på video 2 "Markedsføring virtuel smagning" og tryk på Download.

Hvis der popper et vindue op, hvor der står "Filen kan ikke scannes for 
virus", skal du trykke Download alligevel.

Herefter vil videoen blive downloadet til din mappe "Overførsler" (eller 
"Downloads" hvis du har din computer på engelsk). 
Hvis du bliver spurgt, hvor videoen skal gemmes, skal du vælge et sted, 
hvor du kan finde videoen igen (for eksempel på skrivebordet).

Hvis du bruger Safari browser:

Hold musen over videoen og klik oppe i venstre hjørne på pilen nedad. 
(se nedenstående billede)
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Herefter vil videoen blive downloadet til din mappe "Overførsler" (eller 
"Downloads" hvis du har din computer på engelsk). 
Hvis du bliver spurgt, hvor videoen skal gemmes, skal du vælge et sted, 
hvor du kan finde videoen igen (for eksempel på skrivebordet).

Hvis du bruger en anden browser, så burde fremgangsmåden ligne enten dén i 
Safari eller Chrome.

3. Opret opslag på Facebook
Start med at åbne Facebook, gå ind i den gruppe hvor videoen skal ligge 
(butikkens Facebookside), og trykke på "Opret et opslag". 
(se nedenstående eksempel fra True Intent Coffee's facebookside)
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Tryk på det symbol, der ligner et lille grønt billede, for at tilføje video. 
(se nedenstående billede)

Vælg markedsføringsvideoen du lige har downloadet, og tryk "Åbn" (eller 
"Vælg" hvis du bruger Mac).
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Nu skal du tilføje en titel og en beskrivelse. 
Du kan vælge enten at skrive jeres egen, eller i kan bruge den som står i 
det Word dokument i har fået tilsendt. Hvis i bruger den fra Word 
dokumentet, kan i bare kopiere det og sætte det ind.

Tryk på "Næste".

På næste side skal du ikke gøre andet end at trykke "Offentliggør".

Efter nogle minutter ligger dit nye opslag på jeres facebookside!

God dag!


