
Forslag til Facebook-opslag

Her følger forslag til Facebook-opslag i forbindelse med Kattens Uge 39. De viste billeder er til fri afbenyttelse, 
og kan findes under links og dokumenter på hjemmesiden. Følg dette link https://bit.ly/2NRPOao

Forslag til tekst Billede (FB format) Link

Opslag 1
Uge 37

Pas på din kat! 
I Kattens Uge 39 kan du få 
tilbud på mærkning og regi-
strering af din kat. Ring og hør 
nærmere på tlf. XXXXXXXX

Link til jeres hjemmeside med 
kontaktinformation eller til en 
kort beskrivelse af jeres tilbud. 

Opslag 2
Uge 38

Pas på din kat!
Få rabat på neutralisation og 
mærkning i uge 39. Ring og hør 
nærmere på tlf. XXXXXXXX
(skriv jeres tilbud her )

Link til jeres hjemmeside med 
kontaktinformation eller til en 
kort beskrivelse af jeres tilbud.

Opslag 3
Uge 38

Gode tilbud og konkurrencer.
Kattens uge 39 handler om det 
ansvarlige ejerskab. Følg med 
her og få andel i de gode tilbud.

Link til information om kattens 
uge 39: 
https://kortlink.dk/uw42
Link til webshop eller hjemme-
sidens forside med bannere.

Opslag 4
Uge 38

Katteløjer! 
Post dit billede i kommentar-
feltet. Vi kårer den mest uarti-
ge kat, når ugen er omme.
(evt. med præmie)

Opslag 5
Uge 39

Har du verdens sødeste kat?
Post dit billede i kommentar-
feltet. Vi kårer en vinder, når 
ugen er omme.
(evt. med præmie)

Opslag 6
Uge 39

Det bedste til din kat!
I denne uge har vi flere gode 
tilbud på kvalitetsfoder og 
legetøj til katten. Kig forbi!
(indsæt selv billede af foder 
eller legetøj i klinikken)

https://kortlink.dk/royalcanin/umt2 
(Link til RC artikel om katten 
livsstil – inde eller ude)
Link til jeres webshop.

Opslag 7
Uge 39

Katte skal også sygeforsikres!
Kom ned forbi klinikken og hør 
mere om, hvorfor og hvordan 
din kat sygeforsikres – i denne 
uge med ekstra rabat. 

Opslag 8
Uge 39

Vores kunder er de bedste 
katteejere!
Upload et billede af din kat i en 
hyggestund.

https://bit.ly/2NRPOao
https://kortlink.dk/uw42
https://kortlink.dk/royalcanin/umt2

