
• Dela dessa inlägg genom att trycka på Dela/Share vid respektive uppdate-
ring när den är publicerad.

• Kopiera in nedanstående text och publicera direkt från er bokhandels 
Facebook-sida. Detta sätt fungerar även i andra sociala medier, så som 
Instagram. OBS! Ni kan inte ta bilderna i detta dokument och kopiera dem 
då de är komprimerade och för små. Bilderna finns att ladda ned på:  
http://svenskabokhandlareforeningen.se/medlemssidor/varldsbokveckan/

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

• 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!

• Ta mycket bilder under veckan så att ni har ett bra urval att välja emellan 
för att posta egna inlägg. Sist finns några förslag på bildtexter till egna 
inlägg. 

Se dessa uppdateringar som inspiration och gör egna 
varianter som passar i ert flöde. Lycka till!

TIPS!

#

NI KAN 
GÖRA PÅ 
TVÅ SÄTT:

Sociala medier – fem uppdateringar
#världsbokveckan

Här kommer fem förbestämda uppdateringar som kommer att göras på Världsbokveckans Face-
booksida: https://www.facebook.com/varldsbokveckan/ innan och under Världsbokveckan.



Lördag 21/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s Facebooksida:

Text: 
Är du ett Högläsningsproffs? Här är barnens egna tips för dig som vill bli ännu bättre! 
#världsbokveckan

Filmklipp: 1. VBV_2018_Final.mp4

Måndag 23/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s Facebooksida:

Text: 
Du får en konstig bok på köpet när du köper en barnbok i bokhandeln under 
Världsbokveckan 23-29 april! #världsbokveckan

Filmklipp: 2. VBV_2018_Short_Final.mp4

INLÄGGET 
KOMMER ATT 

SPONSRAS FÖR 
ATT NÅ FLER!
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Tisdag 24/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s Facebooksida:

Bildtext: 
Du får Smyga, spana, snoka på köpet vid köp av barnbok i bokhandeln under Väldsbok-
veckan 23-29 april! Bakom den här fina boken står Jeanette Milde & Pernilla Gesén och 
den riktar sig till barn som är ca 6-9 år. #världsbokveckan

Jeanette och Pernilla om att ha sin bok med under Välrdsbokveckan: Vi är jättestolta och 
glada över att Smyga, spana, snoka är med under Världsbokveckan! Om man precis har 
börjat läsa så är det alltid bra med en spännande bok som fångar en, där man vill veta hur 
det går. Smyga, spana, snoka är just en riktigt spännande bok och vi hoppas många får 
chansen att läsa den! 

Bilder: 
3. Smyga_Snoka_Spana.jpg
3. pernilla-gesen-jeanette-milde-1-lillapirat.jpeg
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Onsdag 25/4, publiceras kl 06.00 på VBV’s Facebooksida:

Bildtext: 
Du får Dags för Disco på köpet vid köp av barnbok i bokhandeln under 
Väldsbokveckan 23-29 april! Bakom den här fina boken står Marie Oskarsson 
& Helena Bergendahl och den riktar sig till barn som är ca 6-9 år.  #världs-
bokveckan

Marie om att ha sin bok med under Välrdsbokveckan: ”Jag ser läsning som 
ett sätt att vidga världen. Genom läsupplevelser kan vi möta andra personer, 
världar, tankar och upplevelser utan att ens behöva lämna vår egen trygga 
tillvaro. Det är magiskt. Men alla barn har inte samma tillgång till böcker 
hemma. Jag glädjs över att många barn över hela Sverige får en chans att få en 
av mina böcker under Världsboksveckan.”

Helena om att illusterara boken: ”Omslaget till Dags för disco var lite extra 
roligt att göra för att Jack, som brukar vara blyg och eftertänksam, här fick 
bli värsta discokungen! Hur gick det till? Läs boken så får du veta vad som 
hände!”

Bilder: 
4. Dagsfordiscodance2.gif (rörlig bild)
4. Helena Bergendahl bonnier
4. Marie Oskarsson
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GIF!



Förslag på texter till egna bilder tagna under veckan

Alternativ 1 (för er som har böcker kvar)
Text: Världsbokveckan är i full gång! Här i bokhandeln (byt ut detta mot er bok-
handels namn) finns några ex av boken kvar, skynda er hit! #världsbokveckan

Alternativ 2 (för er som inte har böcker kvar)
Text: Världsbokveckan är i full gång. Här i bokhandeln (byt ut detta mot er bok-
handels namn) firar vi för fullt. Vi ses väl i Bokhandeln? #världsbokveckan

Bild: 
Från er bokhandel på hur ni skyltat,  firar, böckerna eller vad ni tycker passar bäst!

TIPS!

Tveka inte att höra av er om ni vill ha hjälp!

Anna Engström, projektledare Världsbokveckan 
anna@adtillsammans.se - 070-966 98 16

LYCKA 
TILL!


