Sociala medier
#världsbokveckan
Här kommer två förbestämda uppdateringar som kommer att göras på Världsbokveckans
Facebooksida: https://www.facebook.com/varldsbokveckan/ och på Instagramkontot
@varldsbokveckan under Världsbokveckan 2022. Dela gärna vidare inläggen som de är eller gör
era egna versioner.

#
TIPS!

Kom ihåg att alltid använda #världsbokveckan i de uppdateringar ni gör!

•
•

LYCKA
TILL!

Det går att tidsinställa inlägg på Facebook genom att klicka på Schedule/
Schemalägg. På så sätt kan man göra inlägg när man har tid och de
publiceras sedan vid vald tidpunkt.
Se nedanstående uppdateringar som förslag och anpassa innehållet till er
bokhandel så att ni känner er nöjda!

Se det som inspiration och gör inlägg som passar er! Tveka inte
att höra av er om ni vill ha hjälp.
Anna Engström, projektledare Världsbokveckan
anna@adtillsammans.se - 070-966 98 16
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Lördag 23/4, publiceras kl 9.00 på VBV’s Facebook och Instagram:
Text:
Världsbokveckan är här och bokhandlare runt om i landet bjuder in över 10 000 barn att
besöka bokhandeln för att upptäcka och utforska böckernas magiska värld!
Läs mer på www.varldsbokveckan.se #världsbokveckan
Tagga gärna förlagen:
@bonniercarlsen @lillapiratforlaget @bokforlagetopal @parlanforlag @lindochco
@story_house_egmont_sverige @fritanke.se @hoiforlag @tukan_forlag
@alfabetabokforlag @berghsforlag @naturochkultur
Filmklipp: En ca 55 sekunder lång klippning av den längre filmen

Trailern blir publik på Världsbokveckans Youtube-kanal 23/4, men finns redan nu att
se med denna länk: https://youtu.be/lyXopwmkHNI
Dela trailern i sociala medier
Den längre filmen innehåller uppdraget till skolorna, den kortare trailern (med länk
ovan) är mer generell. Dela trailern och inte den längre filmen för att undvika missuppfattning eftersom skolorna ska ha fått en inbjudan först av er för att kunna få en Världsboklåda.
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Måndag 25/4, publiceras kl 09.00 på VBV’s Facebook och
Instagram:
Text:
Kolla in Världsboklådan som är full med upplevelser! Spänning, historia, äventyr,
monster, fakta och mycket mer. Detta kommer skolklasser få uppleva när de öppnar
lådan och tar sig in i böckernas magiska värld.
Svenska Bokhandlareföreningen tillsammans med 12 förlag står bakom Världsboklådan fylld med böcker som delas ut till skolklasser som besöker bokhandeln under
Världsbokveckan.
Se mer om Världsbokveckan och alla böckerna på www.varldsbokveckan.se #världsbokveckan
Tagga gärna förlagen:
@bonniercarlsen @lillapiratforlaget @bokforlagetopal @parlanforlag @lindochco
@story_house_egmont_sverige @fritanke.se @hoiforlag @tukan_forlag
@alfabetabokforlag @berghsforlag @naturochkultur
Filmklipp: Världsboklådan öppnas och kameran sveper över böckerna

LADDA
NED

Till er som vill göra era egna uppdaterigar finns filmklipp och
bilder att ladda ned under rubriken ”Stöd till bokhandeln” på:
https://booksellers.se/medlemssidor/varldsbokveckan/

