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Instagram Louise Peulicke Larsen Hent PDF Lær alt om at oprette en Instagram-profil, finde personer, følge
personer, gøre brug af hashtags (#) og dele indhold med andre sociale netværk såsom Facebook, Twitter,
Tumblr og Flickr. Du lærer også at tage bedre billeder og benytte Instagrams mange redigeringsmuligheder

såsom fotofiltre.

Instagram lader dig nemt holde kontakt med venner og bekendte. Du har mulighed for at skrive tekster til
dine videoer eller billeder, ligesom du har mulighed for at kommentere på andres indlæg. Det er en mere

visuelt appellerende måde at indgå i fællesskaber og det giver et hurtigt overblik over hvad der sker i verden
omkring os.

Men Instagram er ikke kun et sted hvor du kan dele flotte billeder og holde kontakten med venner – du kan
også bruge mediet til at styrke din virksomhed samt kommunikere med dine potentielle og nuværende

kunder. Med denne titel viser vi dig hvordan. 

Masser af tips og gode råd til nybegyndere samt øvede brugere.
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