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Kvartalsvis plan for sullissivik.gl’s Facebookside 
 

Myndighederne der har indhold på sullissivik.gl kan køre Facebookannoncer på sullissivik.gl´s Facebookside. 
For at skabe overblik over kommende annoncer i løbet af året, har DIA KOM udarbejdet kvartalsvis 
planlægning dertil. Planlægningen bliver brugt til at fastlægge myndighedernes annoncer for de næste 3 
måneder i sullissivik.gl´s Facebookside.  

Facebookannoncerne tager udgangspunkt i myndighedens selvbetjeningsløsninger eller ansøgninger der 
har deadline. DIA KOM laver månedlig planlægning  for et år, på den måde har de oversigt over, hvornår 
hvilke opslag skal offentliggøres og hvornår disse skal køre som annonce.  

Planen der er lavet på forhånd, tager altid udgangspunkt fra myndighedernes annoncedatoer fra det 
forhenværende år.  

Facebookannoncerne bliver betalt af DIA KOM, og er en service de yder for myndigheden.  
 

 
Fastsætning af dato 
Datoer for de kvartalsvise annoncer bliver fastlagt 2 uger før 1 december, 1 marts, 1 juni og 1 september. 
Før fastsættelsen af datoerne sender DIA KOM en mail til alle myndigheder en måned før, for at få 
bekræftet at datoerne er som de skal være.  
Såfremt myndigheden ønsker en anden dato, bedes de indsende deres ønsker til sullissivik@sullissivik.gl.  
 

 
Bekræftelses mail der sendes til myndigheder hvert kvartal 
De kvartalsvise annoncer som DIA KOM har forberedt på forhånd, bliver sendt til myndigheden via mail. 
Dette er så myndigheden også får et overblik over alle annoncer der skal sættes på de næste 3 måneder  i 
sullissivik.gl´s Facebookside.  
 

De foreslåede datoer for de næste 3 måneder, skal myndigheden godkende eller afvise. Myndigheden kan 
svare med en anden ønskedato for annoncerne, såfremt de ønsker det. DIA KOM spørger også, om 
myndigheden ønsker nye datoer, eller om datoerne skal slettes fra planlægningen. 
 
Myndigheden kan dertil svare: 

 Datoerne er godkendt 

 Datoerne er godkendt, men vi ønsker flere annoncer (datoerne bliver så sendt til DIA KOM, hvor 
efter DIA KOM bekræfter at de nye datoer er modtaget) 

 Datoerne skal slettes, da myndigheden ikke ønsker at køre nogen annoncer det år 
 
Populære emner samt selvbetjeningsløsninger 
De populære emner samt selvbetjeningsløsninger kommer på forsiden i sullissivik.gl, på samme tid som 
deres Facebookannoncer kører. Hvis Facebookannoncen ikke er godkendt eller myndigheden ønsker at 
køre en anden dato på annoncen, skal  populære emner og selvbetjeningsløsninger der kommer på 
forsiden også følge myndighedens ønsker. Disse kommer derfor heller ikke på forsiden automatisk.  
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