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Tekst Live Kolstad Kvalsvik

ROSENKILDE USET~
Christian Rangen
sjekker for tiden
Facebook-kvalitetefl
til fyrtårnsbedrittene
i Rogaland. Han er
ikke fornøyd med
det han har funnet.— Hver eneste bedrift vi har
sett, oppfører seg som amatø
rer, sier han.

Rangen, som er høyskolelek
tor ved Handeishøyskolen BI
og partner i Engage // Innova
te, holdt i går foredrag i regi av
Næringsforeningen.

Han kunne fortelle om ama
tørmessige forhold i Rogaland-
bedrifters tilstedeværelse i so
siale medier.
- Det er en skam å se hvor

lite utviklet våre fyrtårns
bedrifter er, sier han.

En av bedriftene Rangen trek
ker fram med e~ lite profesjo
nell Facebook-sideer Statoil.— For to uker siden var den et
sopihop-sammensurium med
informasjon fra Wikipedia,
sier han.

Rangen forteller at framtiden
er digital og at bedrifter derfor
burde sette seg inn i hvordan
man tar i bruk de ulike sosiale
mediene på rett måte.— De trenger ikke å like det,
men de må forstå det, sier han.

Han forteller at det er to steg
bedrifter bør ta for å bedre sin
tilstedeværelse på sosiale me
dier.— Første steg er at markecisav
delingen må lære seg sosiale
medier skikkelig. Andre steg
er å ansette unge folk som kan
dette. At en 50 år gammel sjef
skal sitte og tvitre, blir feil, sier
han til RA.

Flere plattformer
Rangen trekker fram Sta
vanger-byrået Metro Media

som det perfekte eksempel
på hvordan bedrifter bør
operere i sosiale medier. Me
tro Media har utviklet appen
UrbanKandi som forteller bru
keren hva som skjer av aktivi
teter i Stavanger-området. In
formasjonen distribueres via
flere digitale plattformer, der
av mobil, touch-screens, web,
sosiale medier og nyhetsbrev.— Det de har gjort, burde alle
gjøre, sier han.

- Sted for å vise venher
Arne Johannessen, Key acco

unt manager i Blank AS,fikk
med seg foredraget, og er enig
med Rangen i at stbre bedrifter
ofte er uvitende om mulighete
ne sosiale medier gir.— Jeg tror ikke de tenker så
mye over det, sier han.

Gjennom Blank AS leverer
han ofte nettiøsninger og 3D-
filmer til store oljebédrifter.

Arne Johannessen mener
det er viktig at store
bedrifter opprettholder
en bra profil på sosiale
niedier.— Det er en viktig måte å kun
ne få fram stoltheten av en be
drift og dens visjoner og verdi
er, sier han.

Ikv@rogalandsavls.no

KAR11EGGER: Christian Rarigen, høyskolelektor ved Handeishøyskolen BI og partner i Engage // Innovate studerer for tiden kvaliteten på Facebook-sidene til lopp-1 00 bedriftene i Rogaland. Han synes at mye av
det han har sett er amatarmessig, og at bedrifter bør sette seg inn i de sosiale mediers verden. Her viser Rangen Moods of Norway sin Facebook-side som han for øvrig omtalte som veldig bra. Foto: Roy Storvik

:rm

0
.

.

.
0
.

TIDLIGERE
BARNEVERNSBARN?

kne Johannessen. Foto: Live Kvalsvik

Opplevde du overgrep eller omsorgssvikt
i institusjon eller fosterhjem kan du søke
om oppreisning. Nittedal kommune må
ha plassert deg, før 1980.

S0KNADSFRIST: 31.12.2012
Mer info: www.nittedal.komrnunejio (
Koütakt: 67 05 90 00! opp@nittedaLkommune.no

.9


