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Det er altid vigtigt at være på forkant for at kunne 
imødese og reagere hurtigt på de relevante 
omtaler, der måtte forekommer på tværs af on-
line og sociale medier; hvad enten der er tale om 
en positiv omtale af dit brand eller produkt eller 
en negativ kommentar der kan udvikle sig til en 
reel shitstorm.

Siden 2004 har Overskrift tilbudt overvågning og 
online monitorering af bl.a. sociale medier i 
Danmark.  Du kan få ro i maven, og følge alle rel-
evante omtaler fra sociale medier såsom Twit-
ter, Facebook, blogs, diskussionsfora og online 
kilder som nyheds-, offentlige-, virksomheds-, 
organisations-sites mm.

Gennem mange års arbejde med online lytning, 
kan du få ro i maven gennem de mest valide in-
formationer og opgørelser over hvad der rør sig 
på de sociale platforme, samt et øjeblikbillede af 
hvad danskerne taler om og kommenterer på. 

Med Overskrift har du hurtigt et klart overblik 
over den online-samtale, der er relevant for dig.  
Som en del af lytteværktøjet har Overskrift udar-
bejdet elementer der skal gøre det lettere at få 
relevant viden uden at det hverken sluger tid el-
ler unødvendige  ressourcer. 

Med den daglige morgenmail giver Overskrift 
dig den fornødne viden om hvad der rør sig på 
tværs af de sociale platforme med udgangspunkt 
i søgetermer du selv vælger og tilpasser løbende. 

Endvidere kan du trække historisk data ud og 
analysere udviklingen for at måle effekten din 
egen eller konkurrentens online indsats. Over-
skrift gør det nemt for dig at agere “fluen på 
væggen”. 

Med SMS-alarm’en har du et yderst centralt 
værktøj til effektiv lytning: så snart aktiviteten 
omkring en af dine søgetermer stiger, får du 
besked, og kan reagere.
Med Live Wall skaber Overskrift ét samlet overb-

lik for dig, idet du kan følge flere overvågninger 
på én og samme tid, sat op ved siden af hinanden. 
Det giver et hurtigt øjebliksbillede af hvad der 
tales om lige nu. For marketingansvarlige og 
community managers, er du altid på forkant, og 
Live Wall stiller dig i en stærk position så du kan 
reagere så snart det er nødvendigt, og købe dig 
kostbar reaktionstid på potentielle kriser.

Få ro i maven med den nyeste viden om egne 
navne og brands, konkurrenter og kunder, følg 
op på hvordan dine interesser/brands/konkur-
renter bliver omtalt, hvordan den nyeste kam-
pagne modtages blandt målgruppen, politik på 
det udvalgte fagområde, forebyggelse af mulige 
shitstorms, segmentering m.m. 

Har du brug for at forstå hvordan du kan få vær-
di af lytning og monitorering af de sociale plat-
forme kan tilføre din virksomhed merværdi, så 
kontakt Overskrift til en uforpligtende snak om 
specifikke behov og muligheder. 

..eller gå ind på www.overskrift.dk og prøv selv 
gratis i 14 dage.

“Følg med uden at 
det sluger din tid og 

opdag al omtale “

“Få adgang til viden du 
ellers ikke ville få”

“Få det fulde overblik over 
online-samtale der er 

relevant for dig” 
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Overskrift følger bl.a. mere 
end 100.000  Instagram, 

Twitter, og Facebook-sider 
samt andre søgbare online 

grupper.

Den daglige  
morgenmail holder dig 
opdateret på det sidste 
døgns vigtigste nyheder 

baseret på 
dine søgetermer. 

Du kan bruge os til at 
følge relevante omtaler 

på mange online og 
sociale kanaler

Få overblik og visualisér 
dine udtræk med grafer. 

Vi er altid klar  ved
telefonen, og hjælper når 
spørgsmålene melder sig

Med Live Wall kan du 
løbende følge resultaterne 

fra flere søgetermer 
samtidig  

Modtag en alarm på din 
telefon, så snart aktiviteten 
stiger på dine søgetermer.

Du bestemmer selv hvilke 
søgetermer du vil anv-

ende, men vi hjælper gerne 
med at oprette og finpudse 

dem, ud fra jeres kriterier 
og ønsker.

Prøv Overskrift gratis i 
14 dage på 

www.overskrift.dk 
og få det fulde 

overblik. 
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