
Tips og tricks til bedre billeder og videoe 

Eksempler på opslag på sociale medier  

Se hvordan I deler materiale med Meta

Tilføj hashtagget fra dit lokale Meta-datacenter på Facebook, og brug så vidt muligt hashtagget #MetaCommunityActionGrant i jeres opslag.  

Video er en en type af indhold, som skaber større engagement. Skab og del videomateriale for at øge engagementet! 
 

Send en kort e-mail til commdev@fb.com med information om, at I har billeder og videoer, som I vil dele.  

Så sender en af vores medarbejdere et unikt link til en Google-mappe, som I kan uploade billeder og videoer til. 

Jeres billeder og videoer hjælper os med at sprede det gode budskab om jeres arbejde og Community Action Grants-programmet. Hold 

øje med indbakken – en af vores medarbejdere vil muligvis kontakte jer for at få yderligere information om det materiale, I ønsker at dele. 

Grant Recipients

Tillykke med bevillingen fra Metas Community Action Grant 2023!

Tips og tricks til bedre billeder og videoer samt ting, I skal være opmærksomme på

Opslag på sociale medier

Endnu en gang tak for jeres store indsats for lokalsamfundet. Har du spørgsmål? 
E-mail commdev@fb.com

Del indhold med Meta

DATA CENTER COMMUNITY ACTION GRANTS

Publiceringstilladelser er altafgørende! Inden I tager billeder, bør I sikre jer, at I har de nødvendige publiceringstilladelser. 

 Hvis I ikke har det, skal I tage billeder, hvor personerne på billederne ikke kan identificeres. I kan fotografere folk bagfra, tage  

 nærbilleder af deres hænder eller fotografere i en vinkel eller fra en afstand, som gør det umuligt at identificere personerne. 

Fortæl en historie. Hvad gør jeres organisation til noget særligt? Er det jeres frivillige? Jeres område og de mennesker der bor der? Er 

det, at I skaber forbindelse mellem mennesker og natur, teknologi, læsning eller mellem mennesker? Brug et øjeblik på at tænke over 

jeres organisations mission, og prøv så at tage billeder, der udtrykker den. 

Tag billeder, som hjælper folk med at forstå jeres projekt. Grupper, der er i gang med et projekt eller en fysisk aktivitet, eller grupper  

der arbejder sammen eller på anden måde interagerer illustrerer jeres arbejdes gennemslagskraft. 

Tjek filstørrelsen – 2 MB eller større er super. Når I er klar til at overføre jeres billeder til os, skal I sikre, at hvert billede er minimum 2 

MB. Hvis de er under 2 MB, bliver de slørede, pixelerede og svære at bruge. 

Liggende eller stående? Brug begge dele! Når I tager billeder eller optager video på en telefon, bør I tage både liggende (bedst til 

statiske billedopslag) og stående (bedst til reels).

Vi glæder os til at følge jeres projekt, og se hvilken forskel det kommer til at gøre for lokalsamfundet. Med gode billeder eller videoer kan I give 
folk i lokalsamfundet et bedre indblik i jeres arbejde, jeres organisation, og hvilken forskel I gør for jeres målgruppe. 
 
På denne side kan du finde:

Metas årlige tilskudsprogram giver direkte støtte til skoler, registrerede nonprofitorganisationer 
og samfundsorganisationer i de geografiske områder omkring et datacenter.

Vær opmærksom på: Sørg for, at det materiale, I deler med Meta, ikke kræver kreditering, og at det kan redigeres efter behov  

Man ved, at skoledagen er noget særligt, når eleverne er vilde efter at lære! Takket være vores #MetaCommunityActionGrant 

fra @Huntsville Data Center kan skolebørnene få lov til at prøve at kode robotter. Det var fantastisk for dem at opleve denne nye 

teknologi.  

 

[Del med billede(r)]

Hos Happy Helpers sætter vi en ære i at gøre en forskel i lokalsamfundet og hjælpe vores borgere med at komme på internettet. 

Med vores #MetaCommunityActionGrant fra @Clonee Data Center kunne vi købe nye bærbare computere til vores Tech Lab! Se 

denne korte video, som viser, hvordan vores kunder bruger computerne til at lave lektier, søge arbejde og meget mere.  

 

[Foto]
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