
Her finder du skabelon opslag til Facebook, Instagram og LinkedIn, som I frit
kan gøre bruge af til Greenlight Aarhus 2022. Husk at rette til med jeres
information.

I er selvfølgelig også velkomne til at skrive jeres egne opslag eller blot tage
udgangspunkt i dette dokument.

Skabelon opslag til sociale medier

Facebook
Vi deltager i Greenlight Aarhus 2022. Her viser vi vores konkrete
bæredygtige handlinger frem, når vi [indsæt aktivitet, fx inviterer til
debat/oplæg/webinar/åbent hus, udstiller]. Vi gør det med fokus på
FN’s Verdensmål [indsæt Verdensmål]. 

@Greenlight Aarhus giver en platform til at tale om det, vi rent
faktisk gør – for på den måde inspirerer vi hinanden til at tage mere
ansvarlige beslutninger, og i fællesskab omstiller vi samfundet i en
mere ansvarlig retning.

Se vores Omstiller-profil her:
https://greenlightaarhus.com/omstillere/

Se vores Aktiviteter i programmet her:
https://greenlightaarhus.com/program/

Instagram
Vi deltager i @GreenlightAarhus 2022. Her viser vi vores konkrete
bæredygtige handlinger frem, når vi [indsæt aktivitet, fx inviterer til
debat/oplæg/webinar/åbent hus, udstiller]. Vi gør det med fokus på
FN’s Verdensmål [indsæt Verdensmål]. 

Vi glæder os til at sætte fokus på bæredygtig handling!

#GreenlightAarhus #GL22 #Omstiller (indsæt gerne flere hashtags,
hvis I bruger det)

LinkedIn
[Brandnavn] er Omstiller i @Greenlight Aarhus, som afholdes 29. marts – 3. april. Greenlight
Aarhus giver en fælles platform til at vise hvordan vi hver især omsætter bæredygtighed til
konkrete handlinger samt hvordan vi arbejder med Verdensmål [indsæt verdensmål]. Når vi
fortæller om, hvordan vi orienterer os mod Verdensmålene, er det vores håb at inspirere andre
til at tage det næste skridt på den bæredygtige rejse.

Vi deltager selv med [indsæt aktivitet] til by-eventen. [Indsæt hvad aktiviteten handler om]. 

Se vores Omstiller-profil og aktivitet her: https://greenlightaarhus.com/omstillere/
https://greenlightaarhus.com/program/

#GreenlightAarhus #GL22 #Omstiller
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