Events för organisationer - steg för steg guide
Steg 1 - Logga in med Facebook
Logga in och tillåt att Welcome App får tillgång till events.

Steg 2 - Välj konto
Välj att logga in med ditt organisationskonto. Vi
hämtar automatiskt in de sidor och organisationer
som du är administratör för på Facebook, så du kan
logga in med det kontot i Welcome App. Se alla dina
konto, och välj det du vill logga in med.

Steg 3 - Lägg till events
I början kommer du kunna lägga till events i
Welcome App genom Facebook. Dvs - de events
som du har i Facebook kan du dra in i Welcome
Ap för att det ska bli enklare att hitta.
(I höst kommer vi göra det möjligt att lägga in
enbart på Welcome App, eller att via Welcome
App lägga in återkommande events på Facebook.
Men vi börjar med det här för att komma ut med
detta redan till sommaren.)

Steg 4 - Välj vilka events du vill lägga till
Här ser du alla events där du är administratör
eller deltagare för, och kan då välja vilka du vill
lägga till i Welcome App.

Steg 5 - Anpassa information
Lägg nu till information om eventet i Welcome
App. Här får du också möjlighet att anpassa
målgruppen som eventet visas för, ex. en viss
åldersgrupp. Välj också om det är ett event som
nyanlända och etablerade kan komma
tillsammans på. Klicka sen på klar!
Nu granskar vi eventet (tar någon timme) och
när vi har godkänt eventet så kommer det
komma upp och visas för rätt målgrupp!

Steg 6 - Såhär ser det ut för nyanlända
Såhär kommer de tusentals nyanlända som
hänger i Welcome App varje månad att se
events som de kan delta i. Där kan de hitta
information om eventet, och gå in på
Facebook för att delta.
Vi skickar er sedan statistik om hur många
som har sett det, och hur många som har
deltagit via Welcome App.

Tack att du är med och samlar events för nyanlända på ett ställe, så
tusentals nyanlända som är i Welcome App utöver att få kontakt med
andra människor också hittar relevanta saker att göra i sin närhet!

