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Få mere ud af Twitter Kristian Langborg-Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Få meget mere ud af Twitter med
tips og tricks til professionel (og sjovere) brug af det sociale medie. Du lærer alt om, hvordan du opretter en
Twitter-profil, finder venner, sender private beskeder, får mest muligt ud af brugerfladen, deler billeder og
videoer, ser eller skaber live-begivenheder. Du får også en grundig indføring i, hvordan du sikrer dine

personlige oplysninger bedst muligt, når du tweeter.

Twitter er af tidens mest omtalte sociale netværk. Store musikstjerner, sportsidoler og politikere bruger
jævnligt tjenesten til at offentliggøre nyheder, som først senere når de traditionelle medier. Twitter er dog ikke

kun en tjeneste for de rige og de kendte. Langt de fleste bruger Twitter til at dele hverdagens glæder og
bekymringer, til at få hjælp med svære spørgsmål, og især til at diskutere deres interesser med ligesindede.

Kommunikationen er med andre ord dét, det hele handler om på Twitter – hvilket kan være svært når man er
begrænset til 140 tegn. Derfor er Twitter-brugere opfindsomme, og du vil lære, hvordan du fører en fornuftig

samtale på Twitter med de begrænsninger og muligheder, der er.

Masser af tips og tricks til øvede brugere samt nybegyndere.
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