#RURALBUSINESS
DAGUR
19. JANÚAR 2022
Digi2Market stendur fyrir #ruralbusiness samfélagsmiðladegi þann 19. janúar 2022.
Markmiðið er að vekja athygli á því frábæra fólki, þjónustu og vörum fyrirtækja á
landsbyggðunum sem stuðla að svæðisbundnum hagvexti og styðja við samfélög á
landsbyggðunum.
Við viljum ná eins mörgum með og við mögulega getum á Íslandi, Írlands eyjum, Finnlandi,
um alla Evrópu og víðar til að deila efni með #landsbyggdarfyrirtaeki eða#ruralbusiness.
Við þurfum þína hjálp til að ná árangri.
Við ætlum að einbeita okkur að Instagram og Twitter, en þú mátt einnig nota Facebook, LinkedIn
eða aðra miðla.
Digi2Market er að leita eftir aðstoð frá:
ÍÞRÓTTAFÉLÖG OG
ÖNNUR FÉLÖG EÐA
SAMTÖK SEM NJÓTA
STUÐNINGS FRÁ
LANDSBYGGÐARFYRIRTÆKJUM

FYRIRTÆKJAEIGENDUR,
STARFSFÓLK,
FJÖLSKYLDUR
OG VINIR

EINSTAKLINGAR SEM
EIGA VIÐSKIPTI VIÐ
OG STYÐJA VIÐ
LANDSBYGGÐARFYRIRTÆKI

ÁHRIFAVALDAR
SEM ÞÚ VEIST AÐ
GETA AÐSTOÐAÐ
VIÐ ÞESSA
HERFERÐ

EF ÞÚ ERT AÐ DEILA Á ÍSLENSKU
VINSAMLEGAST NOTAÐU:
#LANDSBYGGDARFYRIRTAEKI
OG/EÐA
#RURALBUSINESS

Hverju á að deila á
#RURALBUSINESS degi
STUÐNINGUR VIÐ LANDSBYGGÐARFYRIRTÆKI:
segðu okkur frá uppáhalds fyrirtækinu í þinni heimabyggð og hvað það er sem er svo frábært við það/þau.
Sýndu þeim stuðning með því að deila því sem þú þekkir.

EF ÞÚ ÁTT, REKUR EÐA VINNUR HJÁ FYRIRTÆKI Á LANDSBYGGÐUNUM
Deildu einhverju um fyrirtækið, hver starfsemin er, hvernig það þjónustar viðskiptavinina og
hvernig það styður við samfélagið.

SJÁLFBÆRT FYRIRTÆKI
Deildu upplýsingum og ráðum um sjálfbæran rekstur og hvernig á að gera reksturinn sjálfbærari.

BÆTTU MYND EÐA MYNDBANDI VIÐ PÓSTINN ÞINN
Á Íslandi leggjum við mesta áherslu á instagram en ef þú ert með reikning á Twitter þá hvetjum við þig til að
deila efninu þar líka ef þú hefur tíma.

póstar gætu innihaldið eftirfarandi:
FYRIRTÆKI ÚR HVAÐA
ATVINNUGREIN SEM ER

UMHVERFIÐ/LANDSVÆÐIÐ
SEM ÞITT FYRIRTÆKI ER
STARFANDI Í

FÓLKIÐ Á BAK VIÐ
FYRIRTÆKIÐ.
NÚNA ER TÆKIFÆRIÐ TIL AÐ
FAGNA ÞESSUM
FRUMKVÖÐLUM Á
LANDSBYGGÐUNUM

HVERJIR ERU KOSTIR ÞESS
AÐ VERA STARFANDI Á
LANDSBYGGÐINNI

OKKAR MARKMIÐ ER AÐ AÐSTOÐA FYRIRTÆKI Á
LANDSBYGGÐUNUM AÐ VAXA, STYRKJA VIÐSKIPTATENGSL
ÞEIRRA ÚT UM ALLA EVRÓPU OG ALLAN HEIM OG KYNNA ÞAU
FYRIR SEM BREIÐUSTUM HÓPI Á ALÞJÓÐLEGRI VÍSU.

Af hverju er #ruralbusiness
dagurinn mikilvægur
Lítil fyrirtæki á landsbyggðunum eru mikilvæg svæðisbundnum hagkerfum
og samfélögunum sem þau starfa í. En frumkvöðlarnir á bak við fyrirtækin
upplifa sig oft einangraða og erfiðleika við að komast inn á stærri markaði.
Digi2Market tengir þau við tengslanet á netinu og hjálpar þeim við að auka
markaðshlutdeild sína og vaxa.
Núna getur þú líka hjálpað þeim með því að deila því sem þér finnst best við
þau.

Þú getur tekið þátt með því að
Deila frá þínum
persónulega
samfélagsmiðli með
#landsbyggdarfyrirtaeki
eða #ruralbusiness

Deila efni frá öðrum
merkt með
#landsbyggdarfyrirtaeki
eða #ruralbusiness á
samfélagsmiðlum

Deildu efni frá
samfélagsmiðlum
vinnunnar,
íþróttafélagsins eða
öðrum ef það á við

Fáðu fjölskyldu og
vini til að taka þátt
og deila til að vekja
athygli á þínum
rekstri

Dæmi
Hérna eru nokkur dæmi til að gefa ykkur hugmyndir að póstum:

FYRIRSPURNIR BERAST TIL
: TRISH@INISCOMMUNICATIONS.COM

Við stefnum að því að þróa samstarfsvettvang á netinu þar sem svæðisbundin
fyrirtæki geta nálgast fræðslu og upplýsingar sem mun auðvelda þeim að auka
markaðshlutdeild sína og vaxa.

