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Hvernig ætlum við að ná til ALLRA? 

• Áherslan er á kosning.reykjavik.is  
 > Veldu hverfi – kjóstu – deildu  

• Virkjum kraftinn í hverfunum með samvinnu við 
þjónustumiðstöðvarnar  

–  áhugasamir verkefnastjórnar þjónustumiðstöðvanna 
eru tengiliðir við félög og samtök í hverfunum 

– nýtum þannig fyrirliggjandi tengslanet 

– keyrum í gang í dag og tökum svo stöðuna með þeim 
um miðja næstu viku 

 

http://kosning.reykjavik.is/


Hve margir kusu síðast? 
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Þátttaka sem hlutfall íbúa í hverfum 
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Þátttakendur síðast eftir aldri 
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Auglýsingar unnar af Hvíta húsinu 

 



Skjáauglýsing 1 af 2 



Skjáauglýsing 2 af 2 



Dæmi um vefborða 

• https://hvitahusid.airserve.net/banners/1022
8/live_version 

• https://hvitahusid.airserve.net/banners/1022
9/live_version  

https://hvitahusid.airserve.net/banners/10228/live_version
https://hvitahusid.airserve.net/banners/10228/live_version
https://hvitahusid.airserve.net/banners/10229/live_version
https://hvitahusid.airserve.net/banners/10229/live_version


Birtingarplan 
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Mynd posting date efnistök Status 

Nýja profile mynd og 
cover photo 

2.nóv mið  -   -  

linkmynd 1200x628 lítill 
texti  

3.nóv fim  Kosning er hafin á vef reykjavíkur Það er búið að opna fyrir kosningu á vefnum 
kosning.reykjavik.is. Finndu þitt hverfi og veldu þau 
verkefni sem þú vilt sjá verða að veruleika í þínu 
nærumhverfi. Taktu þátt! 

Video kosning hafin 3.nóv fös. 

4.nóv fös 

Video hvernig á að kjósa 5.nóv lau hvernig á að kjósa Hvernig kýs ég um umbætur í hverfinu mínu? Það er 
einfalt og öruggt eins og sjá má í myndbandinu hér að 
neðan. 

6.nóv sun 

7.nóv mán 

Snapp í dag.... 8.nóv þri 

video - Snap story á FB 9.nóv mið snap story  Misstir þú af Áttunni á Snapchat í gær? Kíktu á hvað þau 
voru að gera fyrir hverfiskosningarnar í Reykjavík. 

Kökurit af stöðu kosninga 
1200x1200 

10.nóv fim  hvaða hverfi eru að vinna? Í X eru X% búin að kjósa, X og X koma fast á hæla þess. Ert 
þú búin(n) að kjósa um verkefnin í þínu hverfi? 
Kosning.reykjavik.is 

11.nóv fös  

12.nóv lau 

13.nóv sun 

 -  14.nóv mán 

Kökurit af stöðu kosninga, 
1200x1200 

15.nóv þri hvaða hverfi eru að vinna? 3 dagar 
eftir 

Núna eru bara þrír dagar eftir til kjósa. X leiðir með X% 
þátttöku Kjóstu núna fyrir þitt hverfi á kosning.reykjavik.is 

16.nóv mið 

vantar 1200x628 link 
mynd  

17.nóv fim  Síðsti séns Kosningunni lýkur á miðnætti í kvöld. Síðasti séns til að 
hafa áhrif á verkefnin í þínu hverfi þetta árið! 



Þurfum á góðri hjálp að halda á 
samfélagsmiðlum … 

• Setja inn færslur 

• Deila því sem sett er inn á Facebook síðu 
borgarinnar og taka undir tístin  

• Þeir sem vilja cover borða finna hann á 
vefsíðunni http://hverfidmitt.is  

http://hverfidmitt.is/

