
M A R K N A D S F Ö R I N G S G U I D E

– 

En enkel guide för hur du  
marknadsför våra produkter.



M Picaut kommunicerar i följande kanaler:
DIGITALT PRESSRUM

Vi använder oss av en duktig PR-konsult och journalist som skriver alla 
våra pressmeddelanden och nyheter. Här kan du lätt hitta inspiration och 
plocka en del av de färdiga texterna till din hemsida, inspirerande inlägg 
på sociala medier eller nyhetsbrev. Googla: cision + mpicaut eller följ länken:

https://news.cision.com/se/m-picaut-swedish-skincare

M Picaut är Sveriges mest prisbelönta hudvårdsserie och ett hudvårdsmärke 
som det skrivs och pratas mycket om i bloggar och sociala medier. Genom 
den här lilla guiden hoppas vi ge dig en snabb överblick på våra olika kanaler 
och hur du på ett enkelt sätt kan sprida vårt material.
Vi jobbar intensivt med att ta fram digitalt material för att du lätt ska kunna dela det  
och göra dina kunder ännu mer nyfikna och inspirerade. Att stärka sitt varumärke är en 
långsam process, men genom att bygga förtroende, dialog och ge tips går det att öka  
antalet trogna följare.

Du har rätt att dela allt som finns på våra egna sociala medier, t ex bloggen, Instagram,  
FB och Youtube. När det gäller andra personers material gäller regeln att alltid hänvisa 
till källan (namn och länk till personen som tog bilden) samt vara tydlig med att du delat 
materialet (ex. skriva repost + länk till kontot som du hämtade bilden från). Är du osäker  
så fråga alltid upphovspersonen, då blir det aldrig fel.



HEMSIDA

På hemsidan hittar du all information om våra produkter – beskrivning, 
ingredienslista och användningsinformation.  
Här kan du även läsa om M Picauts historia, filosofi och värderingar samt 
hitta produkt- och miljöfotografier som du gärna får använda när du skriver 
om oss. 

https://mettepicaut.se/ 

BLOGG

På hemsidan hittar du vår blogg: https://mettepicaut.se/blogg/  

Bloggen uppdateras aktivt med bland annat olika företagsnyheter, inspire-
rande inlägg hur våra produkter används på bästa sätt samt expertråd- 
givning under temat ”Hudterapeuten tipsar””. Vi välkomnar alla våra hud- 
terapeuter att vara med och ge tips till våra läsare, på köpet får ni ju även 
lite egen reklam! Maila till info@mettepicaut.se om du är intresserad av att 
bli intervjuad. 

Så här delar du ett inlägg från bloggen: 
Längst ned i varje inlägg står det ”Dela:”, där finns även tre ikoner:  
Facebook, Twitter och Pinterest. Klicka på den sociala kanalen du vill dela 
inlägget till, exempelvis Facebook. Väldigt smidigt!

LOVE LETTERS:

Här har vi samlat rekommendationer från olika personer som använder 
våra produkter: https://mettepicaut.se/loveletters/ 

Även dessa går bra att dela på dina sociala medier för att öka dina  
kunders nyfikenhet. 

Så här delar du ett inlägg från bloggen: 
Klicka på ett Love Letter, längst ner i inlägget står det ”Dela:”, där finns 
även tre ikoner: Facebook, Twitter och Pinterest. Klicka på den sociala  
kanalen du vill dela inlägget till, exempelvis Facebook. 

YOUTUBE:

Kontot heter ”MettePicautSkincare” 
Om du vill dela filmerna från You Tube finns det ett par stycken i länken 
nedan. Välj videon du gillar och klicka på ”Dela”-knappen. Kopiera sedan 
länken som dyker upp och klistra in den i exempelvis ett Facebook-inlägg.

https://www.youtube.com/channel/UCMyxPcS-de_VImE7zn5P1dA

FACEBOOK OCH INSTAGRAM:

FB: https://www.facebook.com/mpicautskincare/ 

Instagram: https://www.instagram.com/mpicautskincare/ 

Vi uppdaterar ofta vår Facebook och Instagram. Finns det något inlägg ni 
finner extra intressant, inspirerande eller spännande för era kunder blir vi 
glada om ni sprider det vidare i era kanaler. 

På Facebook delar ni genom att klicka på knappen ”Dela” under inlägget 
och klicka på ”Dela på en sida”, för att dela inlägget på er företags- eller 
privata sida. 



För att dela våra Instagram-inlägg till din egna Instagram finns det externa 
”repost-appar”. Exempelvis appen ”Repost for Instagram”. Ladda ner  
appen, gå in på Instagram och välj en bild du gillar. Klicka på de tre 
 prickarna i högra hörnet vid sidan om bilden och välj ”Kopiera länk”.  
Gå sedan in på appen ”Repost for Instagram”, där du hittar inlägget och 
kan dela det vidare till din Instagram-sida.

 
Hashtaggen #mpicaut får du gärna använda till Facebook och Instagram.

VÅRA SLUTNA GRUPPER (nätverk enbart för våra hudterapeuter/ÅF:)
Vi har slutna grupper både på FB och Insta. Syftet är att stötta och  
hjälpa varandra genom att lägga upp nyheter, tips och erfarenheter.  
Har du frågor till dina M Picaut-kollegor går det toppen att fråga dem  
i dessa forum.

FB: M Picaut för hudterapeuter (ÅF) 
Instagram: @mpicaut_endast_aterforsaljare

Stort lycka till och hör av dig om du har några funderingar!

Från 

M Picaut-gänget


