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FAQ VEDR. BANNERE OG BILLEDER PÅ DE SOCIALE MEDIER 
 
Globalt Fokus har lavet bannere og billeder til brug på de sociale medier. Del dem endelig med 
alle relevante, såsom medlemmer, frivillige etc. 

 
 
Hvad er det for nogle billeder: 
I dropbox folderen (følg linket i mailen) kan du finde 4 forskellige slags billeder/bannere til 
henholdsvis twitter og Facebook. De er lavet på baggrund af kampagnematerialet fra vores kampagne i 
forbindelse med folketingsvalget i juni.  
 
Der er derfor billeder, der dækker områderne (2 på hvert områder): Verden, Verdens flygtninge, 
Klima, Miljø, Oprindelige folk, Verdens børn, Verdens fattigste, Verdens kvinder og Verdens unge. 
 
Vi håber på den måde at alle organisationer, der ønsker at bruge det fælles materiale, kan finde et eller 
flere bannere, der passer. 
 
Hvad kan jeg bruge billederne til: 
De 4 forskellige slags billeder ligger i hver sin mappe. De er inddelt i: 
 
Twitter: Billeder til twitter, alle med teksten ’jeg ønsker en verden … kan regne med’.  
 
Annoncer Facebook: Disse billeder er lavet udelukkende til brug for dem, der kunne ønske sig at lave 
annoncer på Facebook. Facebook har krav om, at annoncer indeholder meget lidt tekst. Dette gælder 
ikke, hvis I vil booste opslag, til hvilket formål I kan bruge billederne i de næste mapper. 
 
Facebook – jeg ønsker: Billeder til Facebook til brug på private profiler. Disse kan boostes. 
 
Facebook – vi ønsker: Billeder til Facebook til brug på organisations profiler. Disse kan boostes. 
 
Hvor og hvordan finder jeg billederne: 
 
Da alle disse billeder fylder for meget til at blive sendt, ligger de på en dropbox. Du skal bare følge 
linket, så kommer du ind til de 4 mapper. Når du trykker på dem, får du valgmulighederne download 
eller kopier til egen dropbox (hvis du har en sådan).  
 
Skal jeg have en dropbox for at kunne hente billederne: 
Nej, når du vil downloade mapperne, vil dropbox forsøge at få dig til at tilmelde dig. Det behøver du 
ikke. Du kan vælge at fortsætte download uden at oprettes.  
 
Jeg kan ikke åbne mapperne uden at downloade dem eller overføre dem til min egen dropbox: 
Dette er fordi de er zip’ede og dermed er gjort mindre. Derfor er du nødt til at downloade dem til din 
computer eller hente dem over til din egen dropbox, hvorfra du vil kunne se alle billederne.  
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