
 

Förslag på Google Post inlägg 
Ett komplement till guiden “Hur man skapar en Google Post” 

Vad ska jag tänka på när jag skriver en Google Post? 
Först och främst tänkte du publicera en nyhet, ett erbjudande eller ett event? Beroende på vad 
inlägget handlar om ska inlägget anpassas till denna kategorin. Vad är det sedan du vill 
åstadkomma med inlägget? Är det att uppmuntra kund att besöka verkstad, sälja något eller 
kanske att meddela om en ny förändring? 

 

 
 
 
Upplägg 
Det finns givetvis ingen färdig mall för hur en Google Post ska se ut. Denna PDF är gjord för att 
visa lite exempel på hur man skulle kunna göra och att visa på att skapandet inte behöver vara 
så svårt. Först kommer jag ge lite förslag på hur inläggen kan se ut, sedan gå igenom lite 
riktlinjer man kan förhålla sig till när man skapar inlägget. 
 
 
Kom ihåg: Det viktigaste är inte att inlägget är perfekt gjort, utan att det faktiskt görs! 

 
 
 
 

 
 

          Tidsåtgång: 5-10 min 



 

 



 

 

Riktlinjer för när man skapar Google Posten 
 
Titel 
Titeln rekommenderas vara 4-5 ord och får gärna inspirera kunden till att göra något ex. 
“Välkommen på öppet hus”. Kan högst uppgå till 58 tecken. 
 
Beskrivning 
Den mer detaljerade beskrivningen ska vara kortfattad, inspirerande och användbar för kunden 
och Inlägget ska vara enkelt att läsa och ta till sig. Det är ofta positivt om inlägget uppmanar 
läsaren att göra något, t.ex. besöka verkstaden, ringa och boka tid osv. Rekommenderade 
längden är 150-300 tecken, men upp till 1 500 tecken är tillåtet. 
 
Fotot 
Fotot bör var av sådan karaktär att det förstärker budskapet med texten och att det sticker ut 
från mängden. Fotot bör också vara högupplöst, väl ljussatt och fokuserat på motivet i bilden. 
Fotots upplösning måste vara minst 400 pixlar brett och 300 pixlar högt. Filformaten som tillåts 
är PNG och JPG. 


