
INFO TIL DEG SOM SKAL VÆRE MED PÅ ADVENTSKALENDEREN 

Her er noen klare retningslinjer for å sikre at kalenderen blir KNALLBRA! 

VIDEOENE VIL BLI LAGT OPP SLIK: 
Musikk/animasjon + Min introduksjon av deg	 (Lengde: ca 3 min)

Din video med svar på de 7 spørsmålene (Lengde: 15-20 min) 
Min outro + Musikk/animasjon	 	 	 (Lengde: ca 1,5 min)	         Totalt ca 20-25 min


GJØR: 
- Lag en video hvor du svarer ærlig og fra hjertet på de 7 spørsmålene på neste side. 

- Husk at målet er å inspirere!

- Si fra til meg hvis du heller vil at vi skal gjøre intervjuet på Zoom

- Hold deg innenfor tiden på 15-20 minutter

- Lag helst videoen med webkameraet på datamaskinen din (e.l), det gir små, letthåndterlige filer

- Pass på at du har godt lys og god lyd

- Plasser kameraet i øyehøyde 

- Del kalenderen med e-post listen din, på sosiale medier og alle andre steder du har følgere


IKKE GJØR: 
- Ikke nevn jul, nyttår eller noe som har med årstid å gjøre (da kan videoen brukes senere også)

- Ikke snakk om gaven du har donert (hvis du har en) - jeg informerer om denne i intro og outro

- Ikke selg noe i videoen din - men det er ok å nevne en opt-in gave dersom det er naturlig 


BIOEN DU SENDER MEG BØR INNEHOLDE: 
- Firmanavn og hvor du bor og arbeider

- Historien din i korte trekk

- Hvem du jobber med (din ideelle kunde)

- Problemet du løser og/eller drømmen du oppfyller

- Måten du jobber på (1-1, grupper, kurs, foredrag etc.)


SEND FØLGENDE til hilde@gotomedia.no minst 2 dager før det er din tur: 
- Videoen du har laget 

- Bioen din (max 150 ord) + et portrettbilde av deg

- Link til hjemmeside og link til evt. opt-in gave

- Informasjon om en eventuell gave du har til gavedrysset på julaften (Hva det er, antall, verdi)


VED Å BLI MED GIR DU MEG TILLATELSE TIL Å: 
- Bruke videoen din både i adventskalenderen og senere på nettsiden min

- Klippe i videoen din dersom det er nødvendig (for å fjerne eventuelle feil eller korte den ned)

- Bruke deler av videoen din i en “teaser” til Facebook og Instagram (jeg sender den til deg så du 

også kan dele den)

- Bruke bildet ditt i promoposter/annonser på Facebook, Instagram, LinkedIn og nettsiden min 




Spørsmålene jeg ønsker at du svarer på: 

1. Hvorfor bestemte du deg for å bli gründer? (Fortell om oppstarten din)


2. Hva brenner du for? Hvorfor? 


3. Hva er det beste og det verste med det å være gründer?


4. Hvis du kunne gått tilbake til starten og gitt deg selv ett tips, hva ville det vært?


5. Hvordan har du designet din business rundt det du synes er viktig?


6. Hvilke vaner og tankesett har hjulpet deg på veien?


7. Hvordan har ditt yrkesvalg påvirket menneskene rundt deg?


+ Er det noe du vil legge til? Noe seerne trenger å høre?


Takk for at du deltar, det setter både jeg og seerne STOR pris på! 
Klem fra Hilde


