
SoMe statistikk august 2020 
 

Facebook 
 

65 377, dvs at vi har fått 511  likere i august.Vi holder oss fortsatt 

på plass nr 1 i fylket. Målet er at vi skal ha 70 000 likere innen 31.12.20. Her får 

dere en liten oversikt fra fb-siden. 

 

 



Oversikt for de siste 28 dagen. – litt røde tall, men det er ikke så rart for 

annonseringen ble ferdig i juli, sesongen er også ferdig, vi har hatt kun 2 konk 

fremfor 4 som vi pleier å ha og da er det naturlig at vi har også en fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook-video 

Som nevnt litt røde tall, men så fort vi får flere hjerte for telemark videoer så går det 

oppover igjen. Under ser dere også topp 5 mest sette videoer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facebook stories 

Denne måneden har vi hatt mye delinger fra følgerne våre. 

 

 

 



Personer 

Hvem er våre likere?  

 

 

  

 

 

 



 

 

Arrangementer 

 

 



 

Hvem når vi og hvem engasjerer seg? 

  Vi har nådd 691 k nordmenn, denne gangen har vi nådd flere menn enn kviner ( 46 vs 52%). Vi har nådd flest i alder 

25-34 og 45-54 på menn og 45-54 i  Olso, Bergen , Kristiansand, Trondheim, Skien. De som engasjerte seg mest er 

kvinner i alder 45-54 og 65+. 



Innlegg 

Her er det noen eksempler på innlegg som har hatt høy organisk rekkevidde( ikke betalt-lys oransj) : Hjerte 

for Telemark filmene og konkurranser slår veldig bra ann kragerø resort med rekkevide på 401 200  , Hjerte 

for kyst og camping har en organisk rekkevidde på 90 000 og lårdalstigen på 76300. 

 

 

 

 

Instagram-status aug 

20 944 følgere (+263) og 1663 innlegg plass nr 6( fant ut at jeg hadde feil lofoten, 

men uansett så er det ikke lenge før vi tar de igjen 

#visittelemark: 166 370(+1038 bilder) ,4 plas 

#telemark 427 671(+1723) 

#hjertefortelemark 236 

#sommertelemark: 4 850  

#sykkeltelemark: 1 332(+13)  

#vandretelemark: 4 348 (+48) 

#vintertelemark : 2 458  

#julitelemark:650 

#høsttelemark: 3 307  

#påsketelemark: 693  

#vårtelemark: 194 

Destinasjon Følgere Innlegg #visit… 

Visit Oslo 233 000(+2k) 3769 808108 
Fjord Norway 79 800 (+3,6k) 1408 267 201 

Visit Bergen 58 700(+600) 1357 218 540 

Visit Tromsø 52 000(+400) 1314 111 743 
Visit Lofoten 21 700(+200) 1120 24 070 
Visit Trondheim 16 900(+100) 1522 127 127 

Visit Nordfjord 16 600(0) 1077 40 945 

Visitsorlandet 15 900(+100) 4007 162 166 

Visit Lillehammer 10 800 (+100) 1547 72 127  

Region Stavanger 11 400 (+100) 2469 72 426 

Visit Vestfold 5 324(+351) 716 91 914  
Visit Innlandet 3 790(+208) 989 53 056 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/visittelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/telemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/hjertefortelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/sommertelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/sykkeltelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/vandretelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/vintertelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/julitelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/høsttelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/p%C3%A5sketelemark/
https://www.instagram.com/explore/tags/vårtelemark/
https://www.instagram.com/visitoslo/
https://www.instagram.com/fjordnorway/
https://www.instagram.com/visitbergen/
https://www.instagram.com/visittromso/
https://www.instagram.com/lofoteninfo/
https://www.instagram.com/visittrondheim/
https://www.instagram.com/visitnordfjord/
https://www.instagram.com/visitsorlandet/
https://www.instagram.com/visitlillehammer/
https://www.instagram.com/regionstavanger/
https://www.instagram.com/visitvestfold/
https://www.instagram.com/visit_innlandet/


  Våre følgere  

 

  

 

 

 

 

Eksponeringer-Totalt antall ganger innlegget 

ditt har blitt sett 

Rekkevidde-Antall unike kontoer som har 

sett innlegget ditt 

Likerklikk-Antall unike kontoer som har likt  

Følgere- Antall følgerebilde generert av bildet 

Profilbesøk–Antall ganger profilen din har 

blitt sett  

Lagret- Antall ganger bildene er lagret, ofte 

brukt i planlegging 

Delinger- antall ganger bilde er delt 

 

Topp 12 innlegg de siste 30 dagene 

 



 

     

  



 

         

Instastory/Reels 
I august har vi delt mye fra våre følgere samt lagt ut 

konkurranser, tips til familieaktiviteter.I tillegg har vi testet ut 

Reels som er Instagrams svar på Tik Tok. Den ble lansert i august 

og det er noe instagram pusher veldig. Under kan dere se 

forskjellen på visninger på reels( maks12100 vv) og IGTV(maks 

4187 vv). Her jobber jeg med å få på plass noen kule videoer. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



August 2020  Tweets Følger Følgere 

VisitTelemark 1833 324 1727 

VisitOslo           18900  636 44879 

VisitBergen 2269 159 15434 

VisitTrondheim            3161  2009 3544 

VisitSørlandet 2717 310 2594 

VisitLillehammer 3417 157 2037 

VisitTromsø 11 100 1525 

 


