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kreativ byrå & innehållsskapare 

Vi har ett kreativt team som 
hjälper till med allt från 
behovsanalys, idé och 

produktion för att skapa ett 
långsiktigt 

varumärkesbyggande i 
digitala och sociala kanaler.

rådgivning

Ywonn är också strategiska 
rådgivare/innehållsskapare 

för kända profiler eller 
företag som vill nå 

målgruppen 45+ digitalt.  
Exempel på kunder är Ernst 

Kirchsteiger, Foodpower mfl.

ambassadörsnätverk

Låt våra ambassadörer som 
är  45-74 år skapa relevant 

och trovärdig kommunikation 
mot den målgruppen ni 

själva inte känner. 



digitala
‘Det är vanligare att dela andras inlägg när man är äldre. Vanligast är 
det i åldrarna 56-75 år där 6 av 10 delar andras inlägg. Även bland 
de ännu äldre Facebook Användarna, de över 75 år, är det mer än 
hälften som delar andras inlägg’ 

Svenskarna och Internet 2018 - användning av sociala plattformar

i åldern 56-65  
använder Facebook

68%
i åldern 56-65 

använder Instagram

45%



osynliga
‘Vi pratar ibland om att 70 är det nya 50, eller att 70 är det 
nya 20. Även om åldrandet är mer uppmärksammat i media 
och den äldre befolkningen är mer aktiv och vital än för några 
år sedan är den äldre befolkningen i stor utsträckning 
osynliggjord’ 

Ingmar Skoog- professor i psykiatri och föreståndare för 
Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap 4,4 miljoner svenskar är
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En person som kan påverka andras köpbeslut av på grund av 
hans eller hennes auktoritet, kunskap, ställning eller förhållande 

till sin publik. Influencers gör regelbundna inlägg på sina 
föredragna sociala medier och genererar engagemang och 

räckvidd.  

"INFLUENCERS"

Vi på Ywonn pratar hellre om ambassadörer och 
ambassadörskap för att signalera långsiktighet,  och ge 
ambassadören chansen att bygga starkare koppling till 

varumärket, samt driva till köp över tid. Våra ambassadörer är 
bäst använda i ett (mer) långsiktigt 360° approach.  

"AMBASSADÖRER"



CASE: Lottie Knutson 
för EF Corporate i 

Cambridge 





I Lotties kanaler, Facebook och 
Instagram   Event på Nobelmuséet  Annonssamarbete med 

Tidningen Chef  
Lotties World 

(Blogg)  



CASE:Madelein ‘DJ 
Gloria’ Månsson för 
Specsavers Sverige 

 



I Madeleins kanaler, Facebook 
och Instagram   

I Specsavers kanaler, Facebook 
och Instagram   

Video/Rörligt till köpt räckvidd 
(obs enbart exempel - tbd)  



CASE:Carl Jan 
Granqvist för 
winefinder.se  

 

http://winefinder.se


I köpt räckvidd, Facebook och 
Instagram   På winefinder.se's sajt     I PR syfte 

http://winefinder.se


CASE: Podden 
‘Självklart’ för Mathem 

 



I Podden Självklart  I Självklarts kanaler på Facebook 
och Instagram   I Mias Törnbloms kanaler  



• Matcha ambassadör och målgrupp (ålder)  - dvs 
segmentera inom åldersgrupperna 45+  

• Matcha ambassadör, ålder och kanal (FB eller IG) 

• Autenticitet - inte bara att ambassadören ska 
kännas trovärdig, genuin och autentisk, se till att 
budskapet är det! våga ‘släppa’ innehållskapandet 
till influencern/ambassadören  

• Tänk långsiktigt - då kommer ni få mer tillbaka. 
Känner ambassadören att ni investerar i dem, 
kommer de att investera i er  

• Tänk 360°  

‘Success factors’ 
ambassadörskap 
i sociala medier   



1.Ambassadörens digitala kanaler 
t.ex. sociala medier, bloggar, 

vloggar m.m. 

2. Varumärkets kanaler t.ex. 
webbsida, sociala medier eller 

trycka kanaler som print eller OOH. 

3. Köpt räckvidd och sponsrat 
innehåll som t.ex. Instagram- eller 

Facebookannonsering, display 
m.m. 

4. Fysiska event som t.ex. 
kundevent, butiksevenemang 

m.m.  

tänk 360° 



  

Instagram: @ywonnmedia  
siri@ywonn.com 

LinkedIn: Siri Östlund  
0723 50 61 00 
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