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De hårde facts om Facebook

aktive brugere på verdensplan 
hver måned

Over 2.5 mia.

Lanceret i 2006

af danskerne bruger 
Facebook

64%
af forbrugerne indrømmer, at 

deres shoppingadfærd 
påvirkes af Facebook

44%

Danmarks mest 
udbredte sociale medie



Facebook Shopping er:

● Et sæt af shopping funktioner på Facebook, hvor 

virksomheder kan oprette en gratis online forretning og 

tagge produkter via organiske opslag på Facebook.

● En online forretning der kan vises både på din Facebook 

og Instagram.

● Var oprindelig en fane med navnet Forretning på din 

Facebook-side, som blev lanceret i 2016.

● I maj 2020 kom de nye forretninger på Facebook og 

Instagram, som blev lanceret pga. corona-pandemien.

Hvad er Facebook Shopping?



Facebook Shopping er smart, fordi:

● Det styrker dine produkters digitale tilstedeværelse.

● Det gør køb af dine produkter mere flydende.

● Det reducerer eventuel friktion.

● Det giver dig mulighed for promovering af dine 

produkter direkte på din Facebook-side.

● Det er enkelt at benytte for brugerne.

● Det indlæser dine produkter hurtigere end en almindelig 

webshop.

● Det er er gratis for alle virksomheder at opsætte og 

bruge.

Hvorfor er Facebook Shopping smart?



Du har følgende muligheder:

● Du kan tagge produkter i dine opslag med billeder og 

videoer, så brugerne nemt kan se og tilgå dine produkter.

● Du kan oprette en forretning på din Facebook-side, hvor 

brugerne let kan udforske dine produkter.

● Du kan tilpasse din forretning på din Facebook-side med 

forskellige skrifttyper, knapper og farver samt samlinger, der 

præsenterer dine produkter.

● Du kan sende kunder videre fra din forretning til produktet 

på din webshop eller til Messenger, hvor de kan 

gennemføre deres køb.

Hvilke muligheder har du med Facebook Shopping?



Hvilke krav er der til Facebook Shopping?

Inden du starter, skal du:

1. Eje en Facebook-side til din virksomhed.

2. Eje en Business Manager.

Desuden skal du også:

1. Sælge fysiske varer. Facebook tilbyder ikke forretninger til 

services, ydelser eller digitale produkter.

2. Overholde Facebooks handelsbetingelser. Er du i tvivl, så 

læs politikken igennem.



Hvad er en Facebook Shop - sådan helt konkret?

● En Facebook Shop er en online forretning.

● Et form for udstillingsvindue, der kan ses på din 

Facebook-side og på din Instagram-konto.

● Din forretning oprettes og administreres på en platform, 

der hedder en Handelsadministrator.

● Din forretning henter automatisk produkter fra din 

webshop til et Facebook-katalog, du opretter.

● Med udgangspunkt i dit Facebook-katalog, som er dit 

lager, kan du vælge hvilke produkter, du gerne vil 

præsentere i din forretning.

Introduktion til Facebook Shops



Betaling på et andet website

● Send kunderne videre til din webshop fra din forretning.

● Vælg denne metode, hvis du har en webshop at sende dem hen til.

Betaling med Messenger eller Instagram Direct

● Send kunderne videre til en automatisk samtale, hvor du og kunden 

kan aftale et køb gennem dialog.

● Købsfunktion i Messenger og Instagram Direct er kun tilgængeligt i 

USA lige nu.

● Vælg denne metode, hvis du ikke har en webshop endnu.

Betaling med Facebook eller Instagram

● Kunden kan betale direkte på Facebook eller i Instagram.

● Kun tilgængeligt i USA og udvalgte virksomheder lige nu.

Hvordan skal kunderne betale?



Hvad er automatiske beskedsvar?

● Automatiske beskeder, der sendes afsted til brugeren, når de 

bliver ført videre til Messenger.

● En god måde at holde målgruppen engageret på samtidig med, 

at du sparer tid.

Hvilke muligheder har du med automatiske beskedsvar?

● Øjeblikkeligt svar: Et automatisk svar, der sendes til en bruger, 

første gang de skriver til dig.

● Fraværsbesked: En automatisk besked, der sendes til en bruger,

● Besvar alle indgående beskeder ved at angive, at du ikke kan 

træffes. Sendes med det samme.

Automatiske svar i Messenger



Sådan opretter du en forretning

Du skal igennem 4 trin for at oprette en forretning:

1. Opsæt Shopping skabelon på din Facebook-side.

2. Opret en forretning i Handelsadministratoren.

3. Opret et Facebook-katalog og tilføj dine produkter.

4. Tilpas udseendet på din forretning.

5. Offentliggør din forretning.



Shopping skabelon på din Facebook-side

Trin 1: Omdan din Facebook-side til en Shopping skabelon

● Du ændrer skabelonen til din Facebook-side under dine 

indstillinger

● Når du ændrer din skabelon til Shopping, kommer du ikke til at se 

store visuelle ændringer på din Facebook-side

● Kun knapper på værktøjslinjen og fanerne på din Facebook-side 

skifter rækkefølge

● Følg Guide 1, der er sendt til din e-mail



Oprettelse af Facebook Shop

Hvad er en Handelsadministrator?

● En platform til opsætning af din Facebook 

Shop og administration af dit salg på både 

Facebook og Instagram

● Du finder din Handelsadministrator i din 

Business Manager

● I Handelsadministratoren kan du bl.a.:

○ Få en oversigt over dine salgsaktiviteter

○ Se og administrere dit katalog med alle 

dine  produkter

○ Få indblik i dine kunder og dine mest 

populære varer



Oprettelse af Facebook Shop

Trin 2: Tilføj en betalingsmetode

● Vælg hvordan dine kunder skal betale, når de 

udforsker produkter i din Facebook Shop

● Send dine kunder videre til din webshop for at 

gennemføre deres køb

● Send dine kunder videre til Messenger, hvor du og 

kunden kan aftale købet nærmere



Oprettelse af Facebook Shop

Trin 3: Vælg dine salgskanaler

● Vælg hvor du gerne vil sælge fra - 

skal det være Facebook og/eller 

Instagram?

 

● Angiv din Facebook-side og/eller 

Instagram som salgskanaler

● Bekræft din virksomheds e-mail 

for at fortsætte processen



Oprettelse af Facebook Shop

Trin 4: Opret dit Facebook-katalog

● Vælg hvilke produkter du gerne vil 

sælge i din Facebook Shop

● Et Facebook-katalog er det sted, 

hvor du administrerer dine 

produkter som fx billeder og pris

● Opret et nyt eller vælg et 

eksisterende Facebook-katalog



Tilføj varer til dit Facebook-katalog

Hvad er næste skridt?

● Har du oprettet et nyt Facebook-katalog, skal du nu 

tilføje varer til dit katalog

● Har du allerede et Facebook-katalog med varer, skal 

du videre til tilpasning af din Facebook Shop

Hvordan fungerer et Facebook-katalog ift. 

Facebook Shops?

● Det er disse varer, du kan vælge at fremvise i din 

Facebook Shop

● Dit Facebook-katalog fungerer ligesom et lager, hvor 

din Facebook Shop er dit udstillingsvindue



Tilføj varer til dit Facebook-katalog

Sådan tilføjer du varer til dit katalog:

● Du har 3 muligheder, når det kommer til at overføre 

produkter fra din webshop til dit katalog.

○ Overfør produkterne manuelt

○ Overfør via et produktfeed/partnerintegration

○ Overfør via en Facebook Pixel

● Den metode du vælger, afhænger af hvilken platform 

du bruger til din webshop.

● Vælg den metode, der mest mening for dig.



Tilføj varer til dit Facebook-katalog

Sådan tilføjer du varer manuelt:

● Ved at tilføje produkter manuelt til dit katalog skal du 

tilføje dem én ad gangen.

● Anbefales hvis du har en lille beholdning af produkter, 

som sjældent opdateres.

● Upload billeder af dit produkt, titel, beskrivelse, link til 

produkt på website, pris, valuta m.m.

● Har du flere varianter af samme produkt som fx farver 

eller størrelser, kan du ligeledes gøre det her.

● Følg Guide 3.



Tilføj varer til dit Facebook-katalog

Sådan tilføjer du varer via et 

produktfeed/partnerintegration:

● Overfør dine produkter helt automatisk fra din 

webshop til dit katalog.

● Anbefales hvis du har en stor beholdning af produkter, 

der ændres regelmæssigt.

● De populære e-handelsplatforme som fx Shopify, 

WooCommerce og BigCommerce har ofte en 

integration, du kan hente ned direkte på hjemmesiden.

● Har du ikke en e-handelsplatform med en 

integrationsmulighed kan du bruge avecdo.com

● Følg Guide 4.



Tilføj varer til dit Facebook-katalog

Sådan tilføjer du varer via en Facebook Pixel:

● Overfør dine produkter ved at implementere en 

Facebook Pixel (sporingskode) på din webshop.

● Anbefales hvis du har en stor beholdning, der ofte skal 

opdateres, en stor mængde af trafik på dit website 

samt en webudvikler.

● For at benytte en Facebook Pixel skal du ligeledes 

tilføje mikrodatatags i koden på alle dine 

produktsider på dit website.

● Facebook Pixlen opdaterer dine produkter i kataloget 

hver gang, en bruger besøger din produktside på dit 

website.



Tilpas og offentliggør din forretning

Sådan tilpasser og offentliggør du din forretning:

● Du kan tilpasse forretningen ved at organisere samlinger, vælge 

layout, beslutte, hvilke produkter du vil præsentere, og vælge 

knapformat.

● Hver samling har et navn, en beskrivelse, et coverbillede og en 

samling af mellem 6-30 produkter.

● Dine samlinger ligger øverst i din forretning.

● Til sidst kan du ude på startsiden af din Handelsadministrator trykke 

på Offentliggør din forretning og sende den til gennemgang.

● Følg Guide 5.



Tagging af produkter i opslag

Hvad er tagging?

● Du kan tagge produkter fra din forretning på din Facebook-side, når 

du opretter opslag.

● Når folk ser dine opslag, kan de klikke på dine tags og begynde at 

udforske dine produkter.

Sådan tagger du produkter i dine opslag på Facebook:

● Du opretter et opslag som du normalvis vil gøre.

● Overfør et billede eller et video til dit opslag.

● Klik på det produkt, du vil tagge, i et billede, og indtast produktets 

navn.

● Følg Guide 6.



Gode råd til Facebook Shopping

Hvad anbefaler vi?

1. Maks. 5 produkttags på ét billede for at hjælpe kunderne med at 

fokusere på dine mest relevante produkter.

2. Brug billeder og videoer i høj opløsning og god kvalitet.

3. Tilbyd brugerne spændende og eksklusive tilbud i dine opslag.

4. Undgå komplekse produktbilleder med alt for meget information - 

det skaber forstyrrelse.

5. Brug et ensartet visuelt udtryk på alle billeder.

6. Undgå at brug for mange ord eller at overdrive i dine opslag.

7. Vær personlig, ægte og brug dit brands stemme til at kommunikere 

med. Du er et menneske, der kommunikerer til et menneske.



Strategiske overvejelser til Facebook Shopping

Hvad anbefaler vi?

● Supplér med annoncering i form af dynamiske produktannoncer.

● Vær datadrevet - hvad responderer dine følgere bedst på.

● Benyt dig af en content strategi, der både engagerer, inspirerer og 

opfordrer til køb - det handler om meget mere end bare ‘køb nu’.

● Det er essentielt, at du maler et billede for kunden. Supplér fx med 

billeder af produktet, der bliver taget i brug.



Introduktion til dynamiske produktannoncer

Hvad er dynamiske produktannoncer?

● Et format på Facebook, hvor du automatisk kan vise relevante 

produkter til brugere baseret på interesser, hensigt og handlinger.

Hvilke muligheder har du med dynamiske produktannoncer?

● Nå ud til personer, der allerede har udvist interesse i bestemte 

produkter i din webshop.

● Nå ud til nye personer, der endnu ikke har hørt om dig, men som har 

udvist interesse i lignende produkter.

Hvad skal du gøre for at køre dynamiske produktannoncer?

● Have en Facebook-annoncekonto

● Have en Facebook Pixel

● Have et Facebook-katalog



Opsætning af en Facebook-annoncekonto

Hvad er en annoncekonto?

● En konto, som er knyttet til din Facebook-side, hvor du kan annoncere 

på både Facebook og Instagram.

● Med en annoncekonto kan du i din Annonceadministrator oprette 

kampagner, målgrupper og dynamiske produktannoncer.

Sådan opsætter du en annoncekonto:

● Du opretter en Facebook-annoncekonto i din Business Manager.

● Du skal eje en Facebook-side og tilknytte den med din annoncekonto.

● Du skal oprette en gyldig betalingsmetode.

● Følg Guide 7.



Opsætning af Facebook Pixel

Hvad er en Facebook Pixel?

● En sporingskode, du kan sætte ind i koden på dit website og derefter 

målrette de brugere, der har besøgt din webshop.

● Spor fx de personer, der tilføjer en vare til indkøbskurven eller dem, 

der foretager et køb på dit website.

● People based tracking.

● Et must-have for alle webshops!

Sådan opsætter du en Facebook Pixel:

● De populære e-handelsplatforme som fx Shopify, WooCommerce og 

BigCommerce har ofte en integration, du kan hente ned direkte på 

hjemmesiden.

● Følg Guide 8.



Opsætning af dynamiske produktannoncer

Sådan opsætter du dynamiske produktannoncer:

● Du skal oprette en kampagne med målsætningen Salg fra katalog.

● Brug et billede, samling eller en karrusel til at fremhæve dine produkter.

● Opret produktsæt i dit katalog til at kategorisere dine produkter.

● Vælg hvad du gerne vil optimere mod.

● Skab blikfang i annoncerne med rammer og katalogoplysninger.

● Følg Guide 9.

Supplér med krydssalg og mersalg

● Krydssalg: Når en person køber en vare fra ét produktsæt, kan du krydssælge relaterede varer fra 

et andet produktsæt.

● Mersalg: Du kan opfordre en kunde til at flytte sig fra at overveje ét produkt i en produktkategori 

til en anden vare med højere rentabilitet.



Øvelser

Nu er det jeres tur!

● Gå i gang med de øvelser, I gerne vil have opsat.

● Ræk en hånd i vejret, hvis I har brug for hjælp.

● Vi samler op igen efter øvelserne, hvor vi taler om 

Facebook Shopping for jer i fremtiden!

● I finder øvelserne på nedenstående link:

○ link kommer.



Hvad arbejder Facebook på lige nu?

● Brugere vil kunne gennemføre deres køb direkte på 

Facebook - uden at forlade appen.

● Brugere vil kunne gennemføre deres køb via Messenger, 

WhatsApp og Instagram Direct.

● Brugere vil kunne gennemføre deres køb via live streams, 

hvor virksomheder tagger deres produkter i videoer.

● Facebook arbejder på et loyalitetssystem i deres app, hvor 

virksomheder kan se point og anmeldelser fra kunder.

Facebook Shopping i fremtiden



Bliv klar til Facebook Pay

Hvad er Facebook Pay?

● Facebooks nye betalingsmulighed.

● Brugere vil med Facebook Pay kunne købe produkter, billetter til koncerter, 

overføre penge til hinanden samt donere til velgørenhed.

● Facebook tager sig af alt det lavpraktiske såsom oplysninger vedr. køb, 

fakturering og forsendelsesinformationer.

● Der kommer et Transaction Fee til Facebook.

Hvordan bliver du klar til Facebook Pay, når det kommer til Danmark?

● Facebook har opsat en række krav for at kunne blive godkendt til Facebook Pay.

● Din virksomheds juridiske navn skal stemme overens med dit momsnummer.

● Du skal have leverings- og handelsbetingelser klar.

● Du skal have en e-mail til kundeservice og en klar returpolitik.



Spørgsmål?



Tak for i dag!

Vi ses til online sparring i næste uge


