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ÞAÐ SEM VIÐ GERÐUM

X HUGVIT HERFERÐIN



LEIÐIR

FACEBOOK / HEIMASÍÐA
FUNDIR HÓPAR

BLAÐAGREINARTÍMARIT SAMSTARFSAÐILAR



Í gegnum Facebook snertum við 450.000 sinnum ólika einstaklinga með hin ýmsu áhugamál.

Verkefni okkar

Live Feed fundi

Fréttir

Myndbönd

Við fengum 2.260 like

Dagana 18. 20. 22. október
snertum við 178.845 aðila

Í gegnum

Við bjuggum til okkar eigin Heimasíðu og Facebooksíðu!



Og náðum þannig til 19.600 manns

6 Borgarafundir haldnir,

700 manns mættu á fundina

3.000 manns fylgdust með okkur á Facebook (live feed)

9.200 snertingar vegna menntafundarins

2.500 snertingar vegna fundarins um Yosma Bird

2.000 snertingar vegna fundarins í Marel um tæknina í einum munnbita

2.200 snertingar vegna fundarins með Listaháskóla Ísland 

Við héldum borgarafundi!



snertum þannig rúmlega 100 þúsund manns á Facebook

Hilmar Veigar um hærri laun fyrir kennara / Kjarnanum náði til 62.700 manns

Stefánía CCP innsend grein/ Vísir  náði til 11.115  manns

Viðtal við Pétur hjá Nox Medical um verðbólgu tæknifyrirtækja / RÚV náði til 9.326

manns.

Ragnheiður H Magnúsdóttir innsend grein: Mætti ég biðja um nýjan Tækniráðherra /

Kjarninn náði til 9.318 manns

Jóhann Þór Jónsson: Situr Ísland eftir í fjórðu iðnbyltingunni? / visir.is / náði til 500

manns.

Ragnheiður H Magnúsdóttir: Sífellt færri kennaranemar valið raunvísindi sem sérsvið /

visir.is náði til 1.432 manns

Hvar myndir þú stunda rannsókn og þróun samanburður / okkar eigin efni, mynd

náði til 3.678

Við skrifuðum blaðagreinar!



Náði til 36.219 manns
Viltu búa í samfélagi þar sem hvatt er til
nýsköpunar?

Og snertum þannig  259.222 á Facebook 

Náði til 37.045 manns
Viltu að menntun barnanna okkar uppfærist í
takt við tæknina?

Náði til 14.672 manns
Viltu fyrirmyndar viðskiptaumhverfi á Íslandi?

Náði til 43.800 manns
Viltu getað skapað þín eigin verðmæti?

Náði til 15.600 manns
Viltu búa í samfélagi þar sem skapandi greinar
blómstra?

Náði til 11.378 manns
Viltu búa á vel tengdu Íslandi?

Náði til 24.108 manns
Viltu að barnið þitt fái forskot af því að það ólst
upp í íslensku menntakerfi?

Náði til 40.200 manns
Viltu heilbrigðiskerfi í takt við þarfir
þjóðarinnar?

Náði til 36.200 manns
Við viljum að þú getir valið úr áhugaverðum
störfum.

Við kynntum málefni okkar á mannamáli !



X HUGVIT

Við sýndum að við erum stór !
17.800 fylgdust með því á Facebook og 36 deildu



Við skoruðum á stjórnvöld!

Viljayfirlýsing

100 stjórnendur úr íslensku atvinnulífi skora á verðandi stjórnvöld að innleiða tölvunarfræði
sem skyldufag á grunnskólastigi

100 stjórnendur skrifuðu undir plaggið
Áskorunin komst í fréttir
póstuðum á Facebook og fréttin náði til
34.600 manns
416 likes
43 deilingar



Við gerðum timarit !



Héldum partý og
gerðum myndband !

Fyrir partý:
 https://www.youtube.com/watch?v=0-tiCflSyfM

Eftir partý:
https://www.facebook.com/xHugvit/videos/59188905768509
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TAKK FYRIR ÞAÐ!

YFIR 100 MANNS LÖGÐU HERFERÐINNI LIÐ


