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Introduktion

?
Hvem er I?

Hvad sælger jeres virksomhed?



1. De hårde facts om Instagram

2. Hvad er Instagram Shopping, og hvorfor er det så 

smart?

3. Hvilke muligheder har man med Instagram 

Shopping?

4. Forretninger på Instagram

5. Fanen Instagram-Forretning

6. Instagram Shopping i ren praksis

7. Tjekliste til Instagram Shopping

8. Forbind Instagram med Facebook

9. Facebook Business Manager

Dagens program

10. Verificering af domæne

11. Facebook-katalog

12. Oprettelse af Forretning på Instagram

13. Tilpasning og offentliggørelse af Forretning

14. Årsager til afvisning af Instagram Shopping

15. Shoppingtags i opslag

16. Shopping-klistermærke i Historier

17. Tips og tricks til Instagram Shopping

18. Udvid din markedsføring med dynamiske 

annoncer

19. Afslutning



Spørgsmål

● Hvor mange af jer har en virksomhedsprofil på 

Instagram?

● Hvor mange af jer har en Facebook-side?

● Hvor mange af jer har en Business Manager?



Introduktion til Instagram

månedlige aktive brugere 

på verdensplan

mere engagement pr. 

følger end Facebook.

Over 1 mia. 37% 58 gange
af danskerne benytter Instagram 

flere gange dagligt



Hvad er Instagram Shopping?

● Lanceret tilbage i 2016 af Facebook/Instagram

● Et sæt af funktioner, hvor webshops kan tagge og sælge 

deres produkter via organiske opslag og fremvise 

produkter

● Gør det nemt for personer at købe lige i 

opdagelsesøjeblikket

Hvorfor er Instagram Shopping så smart?

● Det reducerer friktion og gør shopping lettere for dine 

kunder

● Det giver dig mulighed for at promovere dine produkter 

direkte

● Fremvis dine produkter for brugere med en højere 

købsintention

Introduktion til Instagram



Hvilke muligheder er der med Instagram Shopping?

● Du kan tagge dine produkter via 3 forskellige formater:

○ Instagram Stories

○ Organiske opslag

○ Karrusel opslag

● Send potentielle kunder direkte til dit website, hvor de kan 

købe produktet

● Opret en Forretning til din virksomhedsprofil på 

Instagram, der kan tilpasses, og som giver potentielle 

kunder mulighed for at udforske dine produkter

● Fremvisning produkter i fanen Instagram-forretning, hvor 

potentielle kunder kan udforske og opdage dine produkter

Muligheder med Instagram Shopping



Hvad er en Forretning på Instagram, og hvorfor er 

det så smart?

● En forretning er en digital butiksfacade/udstillingsvindue

● Lanceret i maj 2020 - vises også på Facebook

● Brugere kan tilgå din Forretning fra din virksomhedsprofil 

på Instagram eller gennem opslag og historier

● Under din Forretning kan brugerne se dine produkter og 

udforske særlige samlinger af produkter, du har oprettet

● Du kan tilpasse din Forretnings layout, så det afspejler din 

virksomheds stil

● Forretninger på Instagram skaber en mere ukompliceret 

shoppingoplevelse for folk

● Du opretter og tilpasser din Forretning ved hjælp af din 

Handelsadministrator

Forretninger på Instagram



Hvad er en Instagram-forretning på Instagram?

● Et nyt feed i Instagram-appen, hvor brugerne kan finde og 

opdage produkter

● En form for side i appen, hvor Instagram har samlet diverse 

Forretninger, som brugerne kan browse igennem

● I den gamle Instagram findes den under Udforsk

● I den nye Instagram findes de i menuen nederst i appen

Hvad kan brugerne så i Instagram-forretning?

● Gennemse forretninger og forretningssamlinger samt 

oprette ønskelister og udforske guides

● Det nye feed viser de produkter, brugerne sandsynligvis vil 

købe - baseret på tidligere engagement, opslag og brands, 

som brugerne følger og interagere med på Instagram

Fanen Instagram-forretning



Men hvordan fungerer Instagram Shopping?

● Du uploader et organisk opslag eller en historie på 

Instagram med produkter, som du tagger enkeltvis

● Du kan tagge op til 5 produkter pr. billede eller 20 

produkter pr. karrusel

● Når en bruger trykker på et af dine produkttag, lander de 

på en side (Instagram-hostet) med flere produktdetaljer 

som fx pris, produktbeskrivelse, brandnavn m.m.

● På samme side er der ligeledes en CTA-knap, som fører 

kunden videre til din webshop, hvor de kan tilføje til kurv, 

indtaste betalingsoplysninger og gennemføre deres køb

Instagram Shopping i ren praksis
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Tjekliste til Instagram Shopping

Hvilke krav er der til at blive godkendt til Instagram 

Shopping?

1. Du skal være indehaver af en webshop

2. Du skal sælge fysiske produkter

3. Din Instagram-konto skal være en virksomhedskonto

4. Din virksomhedskonto på Instagram skal være knyttet til 

din Facebook-side

5. Du skal være aktiv på din virksomhedskonto på Instagram

6. Du skal have en Business Manager-konto

7. Du skal have verificeret dit domæne af Facebook

8. Du skal have et Facebook-katalog

9. Dit Facebook-katalog skal være knyttet til din 

virksomhedskonto på Instagram



Tjekliste til Instagram Shopping

Så hvad er næste skridt til at få Instagram Shopping?

1. Tilknyt din virksomhedskonto på Instagram med din 

Facebook-side

2. Opret en Business Manager-konto

3. Tilknyt din virksomhedskonto på Instagram og din 

Facebook-side med din Business Manager-konto

4. Få dit domæne verificeret af Facebook

5. Opret et Facebook-katalog

6. Opret en Forretning på Instagram

7. Tilknyt dit Facebook-katalog med din virksomhedskonto på 

Instagram og din Facebook-side

8. Anmod om Shopping på Instagram

9. Tilpas din Forretning og opret samlinger

10. Offentliggør din Forretning



Forbind din Instagram med Facebook

Hvorfor skal jeg forbinde min virksomhedskonto på 

Instagram med min Facebook-side?

● Instagram er ejet af Facebook

● Du opnår flere fordele som fx nem deling af opslag mellem 

kanalerne samt administrere kommentarer og beskeder fra 

Instagram via indbakken på din Facebook-side

Sådan tilknytter du din Instagram med Facebook

● Følg Guide 1 



Opret en Facebook Business Manager

Hvad er en Business Manager egentlig?

● Et website af Facebook, hvor du kan administrere din 

virksomhed

● Et hus, hvor du kan samle alle dine aktiver som fx 

virksomhedskonto på Instagram, Facebook-side, 

produktkatalog, Facebook Pixel og meget mere

Sådan opretter du en Business Manager-konto

● Følg Guide 2 



Få dit domæne verificeret

Hvorfor skal mit domæne verificeres først?

● Nye funktioner fra Facebook

● En form for sikkerhedsforanstaltning

● Du skal verificeres for at kunne tagge produkter på Instagram

● Kræver en smule teknisk snilde

● Opsætningen er forskellig alt afhængig af hvilken 

e-handelsplatform, du bruger

Sådan verificerer du dit domæne

● Følg Guide 3



Opret et Facebook-katalog

Hvad er et Facebook-katalog?

● Et produktkatalog i din Business Manager, der fungerer 

som en form for beholder med oplysninger om alle de 

produkter, du har på din webshop

● Det er dette katalog, som du knytter til din salgskanal 

Instagram

● Instagram Shopping forbinder de produkter, du har i din 

webshop til din Instagram virksomhedskonto

● Du kan derefter fremvise dine produkter til brugerne

● Du tilgår dit katalog gennem din Business Manager

Sådan opretter du et Facebook-katalog

● Følg Guide 4



Opret en Forretning på Instagram

Hvad var en Forretning på Instagram igen?

● Vis dine varer frem på Instagram, så potentielle kunder kan 

se og gennemgå dem direkte på platformen

● Send dem videre fra Forretning til din webshop, hvor de kan 

gennemføre deres køb

● Du behøver ikke en Forretning på din Facebook-side, men 

kun en Facebook-side

● Når du opretter en Forretning på Instagram, anmoder du 

automatisk om godkendelse til Instagram Shopping

● Kun ét katalog pr. Forretning - dette kan ikke ændres 

senere

Sådan opretter du en Forretning

● Følg Guide 5



Tilpas og offentliggør din Forretning på Instagram

Sådan tilpasser du din Forretning

● Gå ind i din Handelsadministrator og tryk på Tilpas din 

forretning

● Her kan du redigere Layout og Stil alt efter, hvordan du ønsker, 

at din Forretning skal se ud, når brugerne interagerer med dine 

produkter på Instagram

● Der er også her, at du kan oprette samlinger med bestemte 

produktkategorier

Offentliggør din Forretning

● Næste skridt er at offentliggøre din Forretning

● Din Forretning vil være synlig for brugerne, når Facebook har 

gennemgået den

● Gennemgang kan tage alt lige fra timer til et par dage



Årsager til afvisning af Shopping på Instagram

Hvad gør du, hvis din anmodning bliver afvist?

● Facebook skriver, hvorfor din anmodning er blevet afvist - læs 

begrundelsen og eksekvér ud fra den

Årsager til afvisning af Shopping på Instagram

● Dit domæne er ikke blevet verificeret

● Du overholder ikke Facebooks e-handelspolitik

● Du er ikke aktiv nok på din virksomhedskonto på Instagram

● Facebook kan ikke finde dine varer i kataloget i din webshop

○ Sørg for at linke til din webshop i din bio på Instagram

○ Sørg for at dine produkter i kataloget benytter samme 

link som dit link i din bio på Instagram

○ Sørg for at den blå knap på din Facebook-side er sat 

som Køb nu og linker direkte til din webshop



Shoppingtags i opslag

Sådan tagger du dine produkter i dine opslag, når du 

først er blevet godkendt

● For at tagge produkter, skal du først uploade et billede, som du 

normalt ville gøre

● Når du har valgt dit billede samt tilføjet effekter og filtre vil du 

på sidste side have muligheden for at trykke på Tag produkter

● Tryk på de produkter i billedet, du ønsker at tagge

● Dit katalog kommer frem, og du kan her fremsøge og vælge 

alle dine produkter fra kataloget

● Når du har tagget alle de produkter i billedet, du ønsker, kan du 

offentliggøre dit opslag som normalvis



Shopping-klistermærke i Historier

Sådan tagger du dine produkter i dine Historier, når du 

først er blevet godkendt

● For at tagge produkter, skal du først uploade en Historie, som 

du normalt ville gøre

● Når du har valgt din video eller dit billede, kan du trykke på 

produktklistermærket på klistermærkelinjen

● Her kan du vælge det produkt fra dit katalog, som du vil vise

● Flyt produktklistermærket hen til det sted på billedet, som du 

gerne vil have i det din Historie

● Når du har tagget alle de produkter, du ønsker, kan du dele din 

historie som normalvis



Opbyg en content strategi

● Folk på Instagram søger efter inspiration

● Hvordan kan du imødekomme dette?

Pas på med at fokusere udelukkende på salg

● Hold dit primære fokus på at skabe inspirerende og 

engagerende opslag

● Dine produktoplysninger bør være sekundære og optræde 

som hjælp for følgerne

Brug kun dine bedste billeder og videoer

● Hold indholdet relevant med professionelle billeder og 

videoer - hold det personlige på din personlige konto

Husk at måle og optimere

● Få indblik i dine statistikker som fx hvor ofte folk klikker på 

dine produkttags og ligeledes lander på din webshop

Tips og tricks til Instagram Shopping



Udvid din markedsføring med dynamiske annoncer

Hvad er dynamiske annoncer på Instagram og Facebook?

● Annoncer der automatisk viser produkter fra dit Facebook-katalog 

på Instagram og Facebook (kræver en Facebook Pixel)

Hvad har du af muligheder med dynamiske annoncer?

● Nå ud til personer på platformene, der endnu ikke har hørt om dig, 

men som har udvist interesse i lignende produkter

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

bestemte produkter

Hvorfor bruge dynamiske annoncer?

● Personliggjort: Automatisk relevant indhold

● Retargeting: Fang personer, der er faldet fra i købsprocessen

● Finde nye kunder: Fang nye personer, der endnu ikke har handlet 

hos dig endnu, men har udvist interesse i lignende produkter



Spørgsmål?



Tak for i dag!


