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Vise håndtverket
Lage smykker for vanlige kvinner
Være ærlig og personlig, men ikke altfor privat 
Selge uten å være pushy
Leve av bedriften min
Respektere komfortsonen min

Husk: 
Ingen skam å ville leve av det man driver med



Folk elsker å se kunstneren

De liker å se prosess en bak

De elsker maskiner og verkstøy

Jeg ville aldri klart å fake å 
være et luksusmerke 



KUNSTHÅNDVERKERE HERJER PÅ NETT!

Vi jobber med hendene

Vi kan vise en prosess fra start til slutt

Vi har annerledes produkter

Vi kan lære bort teknikker

Vi er visuelle

Alt dette er mangelvare i vanlige folk sine liv!



•Bruk penger på logo og visuell profil

•Bruk penger på noen gode produktbilder

•Lær deg (litt) inDesign

•Lær deg (litt) Photoshop

•Bra mobilkamera og redigeringsapper

•Stativ eller stang for telefonen 

Hva du MÅ GJØRE:



Produktbilder på hvit bakgrunn
• lett å bruke for pressen
• gode i nettbutikk
• lett å bruke i brosjyrer og prislister



Stemningsbilder
• viser smykkene i bruk
• assosiasjoner til hva jeg har vært inspirert av 
• hva kolleksjonen dreier seg om. 



Produktbilder på modell
• Hvit bakgrunn
• Enkle å forstå størrelse og bruk
• Enkle å lime inn i brosjyrer / magasiner



Uformelle hverdagsbilder for instagram (og facebook)
• Bruker noen timer og ta masse bilder
• Bruk gjerne telefonen din
• Naturlig lys
• Maks tre elementer i bildet

Lag deg en bildebank av slike som du kan dra frem når
du trenger dem.



Facebook = er magasinet ditt
•Album, arrangementer, nyheter

•Historier om produktene / kunsten din

•Vær personlig og ærlig

•Video/gode bilder + kommentar + lenke til websiden = KONGE

•Dele uten kommentar = SMS (social media suicide)

•Legg penger på den om den går bra.

Gode bilder 
bra tekst• Torsdag, lørdag, søndag

• Kl 08-09, kl 15, kl 21



• Bruk humor
• Tagg alle som er med
• Link til produkt du vil selge (om du har)



Instagram = er din daglige påminnelse 
om at du er kul og at du finnes

•Bare post bra bilder med bra tekst

•Ikke for polert

•Ikke for mange ting, 3 objekter i bildet

•Heller flere bilder etter hverandre enn mange på ett

•30 hashtags, lag en liste i notater du kopierer inn

•Bruk insta stories for alt som kanskje ikke passer inn i 
feeden

•Ansikter, folk, planter, blomster, naturlig lys



• Blande uttrykk
• Personlig / profesjonelt
• Naturlige materialer
• Ikke polert

Legg litt penger på om en post 
går bra



• Legger inn produktbilder som ”pauser”
• Miks mellom nærbilde, landskap, setting
• Interessant uten å være pushy

planleggingsapper: 
Bettr, Unum, planoly



Nettsiden = er butikkvinduet ditt
•Må være støvsugd, ren og pen

•Trenger ikke være fancy, bare ikke den er forvirrende

•Få litt hjelp med layouten og SEO

•Blogg er bra

•Lag den selv

•Finn en billig løsning med integrert nettbutikk



Hvilket språk skal du skrive på?

• Hvor kommer følgerne dine fra?
• Har du internasjonale ambisjoner?
• Skriver du bra nok engelsk?
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• En litt langsiktig plan for posting (jul, bryllup, 
gaver, markeder)

• Et lite lager med bloggposter (tips, vedlikehold, 
teknikker)

• Et lager med bilder å ta av når du ikke er 
inspirert eller har tid.

• Podcaster: frilanslivet, hashtag authentic

Sånn til slutt..


