
Bli digitalt smart - Stick ut bland klickmonster, twittrare och
hashtag
Två av tre svenskar finns på Facebook, Instagram utvecklas explosionsartat och på Twitter slåss åsiktsmaskinerna om
utrymmet. Kanalerna är många, och det kan vara svårt att veta vilka man ska välja för att nå ut med sitt budskap på bästa sätt.

Bli digitalt smart riktar sig till dig som använder sociala medier i ditt arbete och vill lära dig att jobba så effektivt som möjligt. Här får du veta
vilken social kanal som lockar vem, vilket slags innehåll som skapar störst engagemang och framför allt: hur du skapar en digital strategi. För
det är först när du vet vad du vill uppnå, varför du vill göra det, och vem din målgrupp är, som det går att hitta rätt.

I boken #Bli digitalt smart ger Tina Sayed Nestius en mängd praktiska råd till en fungerande strategi för sociala medier. Och hon visar vilka
fällor du bör se upp för, som brist på konsekvens, alltför frekventa statusuppdateringar och för lite variation i innehållet.

"Jag märker när jag håller kurser att det finns ett stort sug efter information om sociala medier, hur de fungerar och vad man har för nytta av
dem. Många har inte möjlighet att lägga mycket tid på vare sig att läsa på eller att sköta olika sociala kanaler. Med boken #BliDigitaltSmart vill
jag visa att du med ganska enkla medel kan spara tid och ändå vara framgångsrik, oavsett vilken kanal du väljer. Det gäller bara att förstå vad
du vill och jobba efter det".
- Tina Sayed Nestius

FÖLJ TINA SAYED NESTIUS:
Facebook
Hemsida
Instagram
Twitter

Om författaren 
Tina Sayed Nestius är kommunikationskonsult med sociala medier som specialitet. Hon håller uppskattade föreläsningar och utbildningar i
ämnet, och hjälper även myndigheter och företag att hitta rätt ton i rätt social kanal.

Här finns provkapitel att ladda ner: BliDigitaltSmart PROVKAP, men önskar du recensionsexemplar av hela boken eller vill du komma i kontakt
med författaren kontaktar du:



Helene Wigren Helene.Wigren@prbeyond.se eller tel. 070-7527605 
Sofia Gallegos Wallgren sofia.gallegos.wallgren@prbeyond.se eller tel 076-8936293
Malin Tenghamn på Roos & Tegner  malin@roostegner.se eller tel 040-674 75 53

Roos & Tegnér är ett allmänutgivande och oberoende bokförlag. Vi ger ut facklitteratur inom flera områden, främst management,
populärpsykologi och personlig utveckling, men även till exempel resor, humor, trädgård, inredning och mat. Bland våra författare återfinns
bland annat många föreläsare, konsulter och ämnesexperter, som gemensamt vittnar om att de med hjälp av sin bok lättare når ut med sitt
budskap och attraherar en större publik. Vi kallar denna växande utgivning SPiRA-böcker. 
Besök oss på www.roostegner.se


