
SoMe statistikk Visit Telemark
Juli & august 2021



Facebook
-status juli & august

Total antall likere: 112 744
 8768 nye likere
 Prosentvis endring :+8,43%
 Mot samme periode i fjor +465%



Visit Telemark mot andre destinasjoner i Norge



Visit Telemark mot lokale medier

*De lokale avisene har veldig mange flere innlegg enn oss og 
dermed en mye høyere engasjement totalt sett. 



Videovisninger 

Stor nedgang i august og det tipper jeg har litt å gjøre med annonsering



Topp 7 videoer

*De første 2 er konkurranser



Konkurranser



Topp 10 innlegg



Hvem er våre følgere?

Endringer mot april
1. Demografi

 +2% kvinner
2. Geografi:108k NO+5kUT

 Oslo + 540
 Skien+400
 Porsgrunn+80
 Bergen +210
 Kristiansand+ 210
 Larvik +275
 Sandefjord +115
 Stavanger+ 132
 Tønsberg +190



Hvem har vi nådd?

Endringer mot juni
1. Demografi

 Flest: damer
 Alder: 25-34
 Menn :25-34

2. Geografi 
 Oslo  
 Bergen
 Stavanger

3. Utlandet
• DK 3363 pers
• SE  2911 pers
• DE  1228 pers



Hvem har engasjert seg ?

Endringer mot juni
1. Demografi

 Flest damer 
 45-65,

2.     Geografi 
 Oslo
 Skien
 Porsgrunn



+393 medlemmer i perioden juli-august



+52 medlemmer i perioden juli-august



Topp 3 innlegg



Andre aktuelle facebook grupper vi vurderer



Instagram- status 
juli- august

Total antall likere: 31 570
 Totalt :+2489
 Prosentvis endring: +8,56% 
 Mot 2020: +180 %



Visit Telemark mot andre destinasjoner i Norge
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Instagram følgere



Bruk av # på destinasjoner i Norge

#visittelemark
199 261

#visitoslo
896 522

#fjordnorway
313 049

#visitbergen
248 934

#northernnorway
729 201

#visitsørlandet
191 495



Visit Telemark mot lokale medier



Bruk av # på lokale medier

#visittelemark
199 261

#varden
25 783

#telemarksavisa
20 681

#nrkvestfoldogtelemark
5 429



Andre hashtags

Sesong/helligda
g

AktivitetHelligdager

Kampanjer

Telemark



Topp 15 innlegg de siste 30 dagene
Eksponeringer-Totalt antall ganger innlegget ditt har blitt sett

Rekkevidde-Antall unike kontoer som har sett innlegget ditt



Topp 15 innlegg de siste 30 dagene
Likerklikk-Antall unike kontoer som har likt 

Følgere- Antall følgerebilde generert av bildet



Topp 15 innlegg de siste 30 dagene
Profilbesøk–Antall ganger profilen din har blitt sett 

Lagret- Antall ganger bildene er lagret, ofte brukt i planlegging



Reels i juli-august



Hvem er våre følgere?
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