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De hårde facts om Facebook
Danmarks
mest udbredte
sociale medie

aktive brugere på verdensplan hver
måned

77%

64%

af danskerne har en proﬁl på
Facebook

af danskerne i alderen 12 år+
bruger Facebook dagligt

Over 2.5 mia.

Hvorfor skal din virksomhed være på Facebook?
Vær til stede dér hvor dine kunder er
●

Mød dine kunder i øjenhøjde.

Lær din målgruppe bedre at kende
●

Du kan kommunikere direkte med din målgruppe.

●

Få værdifuld indblik i dine følgere og deres interaktioner med din side.

Personliggør din virksomhed
●

Facebook giver mulighed for at sætte navn og personlighed på dit brand.

●

Vis din menneskelige side gennem personlige samtaler og informationer.

Din konkurrent er der allerede
●

Kunder leder efter social interaktion.

●

Hvis du ikke engagerer dem, så gør dine konkurrenter det.

Hvad kan din virksomhed opnå med Facebook?

Brandkendskab

Traﬁk

Skabe mere salg

Opbyg din online
tilstedeværelse

Øg antallet af besøgende på
dit website

Lav besøgende om til købere,
som øger dit salg

Kundeservice

Leadgenerering

Målret eksisterende kunder

Gør det lettere for folk at
komme i kontakt med dig

Gør det nemt for folk at vise
interesse for din virksomhed

Nå ud til folk, der allerede har
udvist interesse.

Hvorfor have en Facebook-side?
Vigtigheden i at have en Facebook-side:
●

Du etablerer din tilstedeværelse i et enormt og levende fællesskab.

●

Både eksisterende og potentielle kunder bruger meget af deres tid på Facebook.

Din Facebook-side er designet til at hjælpe din virksomhed:
●

Du kan bruge den til at udvikle dit digitale butiksvindue, udvide din målgruppe og få
mere information omkring dine kunder.

●

Det er et sted, hvor du kan interagere direkte med dine kunder.

●

Du får et gratis indblik i din side, hvor du kan forstå de handlinger, folk foretager på
din Facebook-side.

●

Det er ikke nok at være til stede. Din tilstedeværelse kræver også aktivitet og en
udfyldt side.

Vigtige indsatsområder på din Facebook-side
Udfyld dine virksomhedsinformationer:
●

Sørg for at alle dine virksomhedsinformationer på siden er opdateret.

Opret et cover- og proﬁlbillede:
●

Vælg et fængende proﬁl- og coverbillede af høj kvalitet.

Vælg en relevant handlingsknap:
●

Vælg en knap, der repræsenterer den handling, du gerne vil have folk skal udføre.

Fortæl kort og præcist om din virksomhed:
●

Fortæl kort, præcist og fængende om din virksomhed i Om-sektionen.

Opret et brugernavn til din Facebook-side:
●

Opret et nemt brugernavn til din Facebook-side.

10 tips til en succesfuld Facebook-side
1. Del relevant og aktuelt indhold:
●

Hvis det ikke er interessant for dine fans, så er det spildt arbejde.

2. Giv dem mere af det, de elsker:
●

Bliv klogere på, hvad der får dine fans til at engagere sig, og brug det i dit
indhold på siden.

3. Vær gavmild, vær en go-giver:
●

Du ved formentlig en masse om dit fag. Del din viden og dine bedste tips.
Giv dine fans værdi.

4. Konkurrencer er et hit:
●

Der er intet, der kan engagere som en god konkurrence. Vær kreativ, men
fair.

5. Brug særlige tilbud og rabatter:
●

Lav specielle tilbud og rabatter, som du kun tilbyder dine Facebook-fans.

10 tips til en succesfuld Facebook-side
6. Vær et menneske:
●

Folk gider ikke tale med Strikkebutikken eller med et logo. De vil
meget hellere snakke med “Lotte”.

7. Skru ned for salgsgassen:
●

Undgå at virke anmassende med kun “køb nu”-opslag. Fokusér på
at være inspirerende og hjælpsom.

8. Tag dine fans med på rejsen:
●

Tag fans med på virksomhedens udviklingsrejse og informér om
hvordan det går, og hvordan du ﬂytter dig.

9. Videoer giver et levende indblik:
●

Folk handler i højere grad med virksomheder, de synes, de kan
relatere til på ﬂere områder.

10. Analysér din Facebook-side:
●

Brug “Indblik” til at danne dig et overblik over al den værdifulde
data fra dine følgere og potentielle kunder.

Grundlæggende analyse af din Facebook-side
Sådan får du indblik i din Facebook-side:
●

Brug indstillingen Indblik til at få et overblik over al aktivitet på din
Facebook-side.

●

Forstå din målgruppe ud over bare ‘synes godt om’.

●

Få indblik i dine følgere, synes godt om, rækkevidde, sidevisninger,
handlinger på siden, dine opslag og meget mere.

●

F.eks. hvem er dine følgere? Hvilke dage og tidspunkter er de mest online?
Hvilke opslag klarer sig bedst? Og hvor mange klikker på din
handlingsknap?

●

Få inspiration og sammenlign med andre Facebook-sider.

Øvelse 1: Opret eller få indblik i din Facebook-side

Få indblik i din Facebook-side
●

Denne øvelse er til dig, der allerede har

Opret din Facebook-side
●

en Facebook-side.
●

Følg Guide 1 for at undersøge
udviklingen på din Facebook-side.

Denne øvelse er til dig, der endnu ikke
har en Facebook-side.

●

Følg Guide 2 for at se, hvordan du
opretter en ny Facebook-side.

Organisk vs. sponsoreret indhold

Organisk indhold på Facebook:
●

●

Sponsoreret indhold på Facebook:

Opslag fra venner, familie og sider, som

●

“Sponsoreret” indgår i opslaget/annoncen.

vi “synes godt om”.

●

Koster penge at få vist til sin målgruppe.

Indhold, der ikke har annoncekroner i

●

Vises på forskellige placeringer på

ryggen - det er gratis.

Facebook.

Er boost-knappen en god løsning?
Hvad går boost-funktionen ud på?
●

En nemmere måde for virksomheder at annoncere på.

●

Boost-funktionen er blevet smartere med tiden, men idéen er stadig den samme.

Boost-knappen er et ﬁnt værktøj, hvis du...
●

Ønsker at engagere ﬂere mennesker inden for en given målgruppe.

●

Eller ønsker at målrette alle dem, der har besøgt dit website.

Men sådan forholder det sig nu
●

Ikke det rette valg, når det kommer til reelle forretningsresultater såsom leads og
konverteringer.

De reelle fordele og ulemper ved boost-funktionen
Hvad er ulemperne?
●

Boost er mere begrænset end annonceadministratoren.

●

Færre annonceformater at vælge imellem.

●

Kun én målgruppe ad gangen.

●

Du kan ikke teste annoncevariationer.

Hvad er fordelene?
●

Hurtigt og nemt at omdanne opslag til annonce.

●

God til at skabe engagement eller traﬁk til website.

Introduktion til Facebook Business Manager
Hvad er en Facebook Business Manager?
●

Ét samlet sted, hvor du har mulighed for at administrere alle dine
marketingaktiviteter på Facebook og Instagram.

●

Du kan se det som et stort hus, hvor du har alle dine aktiver.

●

Du tilgår Facebook Business Manager på business.facebook.com

Hvad kan du bruge værktøjet til?
●

Opret og administrér dine aktiver som f.eks. din Facebook-side, din Instagram-konto,
en liste over målgrupper eller et produktkatalog.

●

Kontrollér brugeradgang og -tilladelser for alle, der arbejder på din sider, apps,
annoncekonti og meget mere.

●

Opret og spor effektiviteten af dine annoncer på Facebook og Instagram med
oversigter og detaljerede visninger af forbrug og eksponeringer.

Roller i Facebook Business Manager
Virksomhedsadministrator:
●

Du kan styre alle aspekter af din Business Manager inklusiv at tilføje eller fjerne folk
og ændre eller slette virksomheden.

Virksomhedsmedarbejder:
●

Du kan se alle oplysninger i virksomhedsindstillinger og få tildelt roller af
administratoren til forskellige konti og sider, men ikke foretage ændringer.

Vi anbefaler:
●

Tilføj folk som medarbejdere, hvis du ikke ønsker at de har 100 procent kontrol over
din Business Manager, men kun tildelte konti og værktøjer.

Øvelse 2: Opret en Facebook Business Manager

Følg Guide 3 og kom i gang med Facebook
Business Manager. Opsætningen er simpel.

Live gennemgang af Facebook Business Manager

Vi gennemgår de mest væsentlige elementer i Facebook
Business Manager, som er følgende:
●

Virksomhedsindstillinger

●

Annonceadministrator

●

Målgrupper

●

Kreativt center

●

Fakturering

3 spørgsmål du skal stille dig selv først
1. Hvad er dit mål?
●

Lad vær med at gøre det, bare for at gøre det.

●

Gør det klart, hvad det er, du ønsker at udrette.

●

Notér det ned, så du bedre kan træffe de rigtige valg.

2. Hvem ønsker du at nå ud til?
●

Jo før du får speciﬁceret din målgruppe, jo bedre.

●

Fokusér på geograﬁ, demograﬁ, interesser og adfærd.

3. Hvor meget er en kunde værd for dig?
●

Indtænk livstidsværdien på dine kunder.

●

Fokusér ikke kun på den generelle her-og-nu-proﬁt.

●

Facebook annoncering er ikke et quick-ﬁx - det er ventetiden værd.

Hvordan fungerer maskinrummet?
Sådan fungerer Facebooks annoncesystem
●

Facebook er et stort auktionshus, når det kommer til annoncering.

●

Det handler dog ikke kun om, hvem der byder højest.

●

Det handler OGSÅ om, hvem der kan tilbyde mest værdi for brugerne.

Sådan fungerer Facebooks prisalgoritme?
●

Når du betaler for at få vist dine annoncer, så sætter Facebook prisen efter noget der
hedder CPM.

●

CPM står for Cost Per Mille og betyder den gennemsnitlige pris for 1000 visninger
på deres platforme.

Derfor er det vigtigt for dig at vide:
●

Når du først forstår, hvordan maskinrummet kører, så kan du langt nemmere danne
dig et overblik over, ikke kun hvad der virker, men også hvorfor det virker eller
modsat - ikke virker.

Introduktion til Facebook-annoncekonto
Hvad er en annoncekonto?
●

En konto, som er knyttet til din Facebook-side og Instagram-konto, så du kan
annoncere på både Facebook og Instagram.

●

Med en annoncekonto kan du i din Annonceadministrator oprette
kampagner, målgrupper og annoncer.

●

I Annonceadministratoren kan du ligeledes spore effektiviteten af alle dine
kampagner og annoncer.

Hvordan opretter du en annoncekonto?
●

Du opretter en Facebook-annoncekonto i din Business Manager.

●

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

●

Har du en Instagram-konto kan du ligeledes tilknytte den.

●

Du skal til sidst oprette en gyldig betalingsmetode, som Facebook kan
trække penge fra, når du annoncerer.

Facebooks kampagnestruktur
Introduktion til Facebooks kampagnestruktur:
●

Annonceadministratoren består af 3 niveauer:
○

●

Kampagne-, annoncesæt- og annonceniveau.

Én kampagne kan indeholde ﬂere annoncesæt og ét annoncesæt kan indeholde op til
50 annoncer.

●

Navngiv dine kampagner, annoncesæt og annoncer, så du har styr på, hvad der er
hvad.

Kampagneniveau:
●

Her angiver du din målsætning.

Annoncesætniveau:
●

Her angiver du din målgruppe, hvor din annonce skal køre og dit budget.

Annonceniveau:
●

Her kreerer du dine annoncer.

Kampagne: Målsætninger
Hvad er en målsætning?
●

For at oprette en kampagne, skal du svare på spørgsmålet: “Hvad er det
vigtigste resultat, jeg vil have ud af min kampagne og annoncer?”

●

F.eks. salg, traﬁk på website, ﬂere ‘synes godt om’ på Facebook-side eller et
større brandkendskab.

Hvordan virker målsætninger?
●

Det er det første, du vælger, når du opretter en kampagne i din
Annonceadministrator.

●

Kampagner virker bedst, når du ved, hvad du gerne vil opnå.

●

Facebook optimerer efter det mål, du angiver under Målsætninger.

Kampagne: Målsætninger
Kendskab

Overvejelser

Konvertering

Kendskab til brand

Traﬁk

Konverteringer

Nå ud til personer der med størst
sandsynlighed vil huske dine annoncer.

Send folk til dit website.

Interaktion

Nå ud til personer der med størst
sandsynlighed vil udføre en værdifuld
handling som f.eks. et køb.

Få ﬂere synes godt om, begivenhedssvar
eller opslagsinteraktioner.

Salg fra katalog

Installation af app

Vis annoncer der indeholder produkter
fra dit katalog til din målgruppe.

Få ﬂere til at downloade og interagere med
din app.

Forretningstraﬁk

Rækkevidde
Nå ud til så mange personer som muligt
inden for den angivne målgruppe.

Videovisninger
Få ﬂere til at se dine videoannoncer.

Leadgenerering
Indsaml leads til din virksomhed.

Beskeder
Få folk til at sende beskeder til din
virksomhed i Messenger/Instagram Direct.

Nå ud til personer, der med størst
sandsynlighed vil besøge din fysiske
butik.

Annoncesæt: Målgrupper
Hvilke typer af målgrupper er der?
●

Når du kommer til annoncesætniveau skal du svare på spørgsmålet: “Hvem
ønsker jeg at vise mine annoncer til?”

●

Der eksisterer 3 former for målgrupper, som du kan vælge at benytte dig af, når
du opretter en kampagne.

En kernemålgruppe

En brugerdeﬁneret målgruppe

En kopimålgruppe

Deﬁnér din målgruppe ud fra alder,

Nå ud til personer, der tidligere har interageret

Nå ud til folk, der har samme

interesser, geograﬁ med mere.

med din virksomhed både online og oﬄine.

adfærd som dine bedste kunder.

Kernemålgrupper
Hvad er en kernemålgruppe, og hvornår bruger man den?
●

Man bruger en kernemålgruppe, når man som virksomhed gerne vil ‘pushe’ mod nye
målgrupper og ﬁnde nye personer.

●

En kernemålgruppe er en form for målretningsmulighed, hvor du kan deﬁnere din målgruppe
ud fra følgende elementer:
○

Lokation: Angiv byer, lokalområder og lande. Speciﬁcér ved at tilføje og indstille en
radius.

○

Alder: Angiv min. og maks. alder på målgruppen - fra 13 til 65+ år.

○

Køn: Angiv om du kun vil målrette mod kvinder eller mænd - eller begge dele.

○

Interesser: Find interesser i Facebooks store database, som du gerne vil deﬁnere din
målgruppe ud fra. Det kan være alt lige fra økologisk mad til actionﬁlm.

○

Adfærd: Tilføj speciﬁk forbrugeradfærd til din målretning som f.eks. engagerede
handlende, folk der udvist interesse i kommende begivenheder eller hyppigt rejsende.

○

Forbindelser: Inkludér eller ekskludér personer, der allerede synes godt om din
Facebook-side eller har svaret på din begivenhed.

Brugerdeﬁnerede målgrupper
Hvad er en brugerdeﬁneret målgruppe, og hvornår bruger man den?
●

En brugerdeﬁneret målgruppe er personer, som allerede har udvist interesse i din virksomhed.

●

Du kan mere speciﬁkt vælge at bruge din egne kilder eller Facebooks kilder.

●

Man bruger denne målgruppe, når man gerne vil nå ud til et ‘varmt’ publikum.

Egne kilder:
○

Personer, der har besøgt dit website.

○

Personer, der har downloadet og interageret med din app.

○

En kundeliste, du opretter.

Facebooks kilder:
○

Personer, der har set dine videoer.

○

Personer, der har interageret med din leadformular.

○

Personer, der har interageret med dine lynoplevelser.

○

Personer, der har interageret med din Forretning på Facebook og Instagram.

○

Personer, der har interageret med din Facebook-side og din Instagram-konto.

○

Personer, der har interageret med dine begivenheder.

Kopimålgrupper
Hvad er en kopimålgruppe, og hvornår bruger man den?
●

En kopimålgruppe er en målgruppefunktion, hvor du kan nå ud til nye personer, som ligner de
målgrupper, du allerede kan lide.

●

Kopimålgrupper er også kendt som et Lookalike Audience.

●

Du opretter en kildemålgruppe og på baggrund af denne, kan du oprette en kopimålgruppe.

●

Det kan f.eks. være en kopimålgruppe baseret på personer, der synes godt om din
Facebook-side, dem der har foretaget et køb på dit website eller nogle af dine andre
brugerdeﬁnerede målgrupper.

●

Jo mere værdifuld din kildemålgruppe er, jo mere værdifuld bliver din kopimålgruppe også.

●

Angiv størrelsen fra 1% til 10% på din kopimålgruppe i forhold til, hvem der ligner din
kildemålgruppe mest.

●

1% er f.eks. en målgruppe med de personer, der ligner din kildemålgruppe allermest.

●

Hvis du øger procenten, oprettes en større og bredere målgruppe.

Øvelse 3: Opret dine første målgrupper

Følg guide 4
Opgave 1: Opret en kernemålgruppe med personer baseret på
demograﬁ, geograﬁ, interesser og adfærd.
Opgave 2: Opret en brugerdeﬁneret målgruppe med personer,
der har interageret med jeres Facebook-side.
Opgave 3: Opret en kopimålgruppe med personer, der har
interageret med jeres Facebook-side.

Annoncesæt: Placeringer
Hvad er en annonceplacering?
●

Når Facebook taler om annonceplacering, betyder det alle de steder på platformene
(Facebook og Instagram), som dine annoncer kan vises.

Hvordan fungerer Facebooks leveringssystem?
●

Facebook tester løbende placeringer for at ﬁnde frem til, hvad der præsterer bedst.

●

Derudover påvirker dit valg af annoncetype også, hvor dine annoncer bliver vist henne.

Hvilke muligheder har du at vælge imellem?
●

Automatiske placeringer: Lad Facebooks algoritme bestemme, hvor det er bedst at fremvise
dine annoncer.

●

Manuelle placeringer: Vælg selv, hvilke placeringer dine annoncer skal vises på.

Hvor bliver dine annoncer vist?

Nyheder på
Facebook

Nyheder på
Instagram

Facebook
Marketplace

Videofeeds på
Facebook

Højre kolonne på
Facebook

Udforsk på
Instagram

Messenger
indbakke

Hvor bliver dine annoncer vist?

Facebook
Stories

Instagram
Stories

Messenger
Stories

Hvor bliver dine annoncer vist?

Native annoncer, bannerannoncer og
interstitielle annoncer

Belønnede
videoer

Instream
videoer

Annoncesæt: Budget
Hvorfor skal du angive et budget?
●

Det koster selvfølgelig penge at annoncere på Facebook og Instagram.

●

Angivelse af et budget hjælper dig med at kontrollere, hvor meget du ender med
at bruge på dine kampagner og annoncer.

Hvordan ved jeg, hvor meget jeg skal bruge i budget?
●

Du skal angive det beløb, som du er villig til at betale for at få vist dine annoncer.

●

Stil dig selv spørgsmålet: “Hvor meget er jeg villig til at betale for at nå mit
angivne mål?”

●

Jo ﬂere målgrupper og annoncer, du har i én kampagne, jo større et budget
kræver Facebook for at kunne køre din kampagne.

●

Er du i tvivl, så start med et mindre beløb. Dernæst kan du altid skalere dit budget
efter, hvad der virker bedst.

Annoncesæt: Budget
Hvor oplyser jeg mit budget henne?
●

Du kan gøre det både på kampagneniveau og annoncesætniveau, når du opretter en
kampagne.

●

På kampagneniveau hedder det dog Optimering af kampagnebudget:
○

Her lader du Facebook fordele dit budget ud på de forskellige annoncesæt afhængig,
hvad de kan se, der præsterer bedst.

○
●

OBS.: Målgruppernes størrelse på de forskellige annoncesæt spiller en væsentlig rolle!

Desuden har du to måder, du kan angive dit budget på:
○

Dagligt budget: Det gennemsnitlige beløb, du vil bruge på en kampagne eller
annoncesæt om dagen.

○

Livstidsbudget: Det beløb, du gerne vil bruge på en kampagne eller annoncesæt i en
bestemt tidsperiode.

Hvornår skal jeg bruge hvad?
●

Vælg et dagligt budget, hvis du vil lave en kampagne, der kører løbende.

●

Vælg et livstidsbudget, hvis din kampagne kun skal køre en tidsbegrænset periode.

Annoncesæt: Tidsplan
Hvad er en tidsplan?
●

På annoncesætniveau har du 3 muligheder, når det kommer til at lægge en tidsplan
for, hvornår dine annoncer skal vises.
○

Startdato: Angiv hvornår dine annoncer skal starte med at køre.

○

Slutdato: Angiv hvornår dine annoncer skal stoppe med at køre (valgfri).

○

Annonceplanlægning: Angiv hvilke dage og tidsrum dine annoncer skal vises
- denne funktion er kun tilgængelig med et livstidsbudget.

Hvornår giver det mening at bruge en tidsplan?
●

Skal din kampagne eller annoncesæt køre i en bestemt periode at angive en slutdato.

●

Kører du med målsætningen Beskeder, kan du angive bestemte tidspunkter i løbet af
dagen.

●

Facebook er dog gode til at vise dine annoncer på de mest relevante tidspunkter - lad
vær med at spille klogere end algoritmen.

Annoncesæt: Dynamisk annonceindhold
Hvad er dynamisk annonceindhold?
●

Tilføj ﬂere forskellige annonceelementer såsom billeder og overskrifter.

●

Facebook genererer automatisk kombinationer, der optimeres efter din målgruppe
afhængig af, hvad der giver mest effektive resultater.

●

Det giver mere personliggjorte variationer.

●

Det er forskelligt, hvad brugerne interagerer mest med.

●

Du kan kun oprette én dynamisk annonce under hvert annoncesæt.

Hvornår skal du bruge dynamisk annonceindhold?
●

Godt optimeringsværktøj, hvis du ikke er sikker på hvilket annonceindhold, der
appellerer bedst til din målgruppe.

●

Aﬂæs løbende hvilke variationer, der har genereret ﬂest resultater.

Annonce: Formater
Hvad er et annonceformat?
●

Et annonceformat på Facebook er den måde, din annonce præsenteres visuelt på.

●

Du kan vælge mellem 6 forskellige annonceformater i det hele.

●

Alle formater er designet til at fungere på alle enheder - uanset om det er på
desktop eller på mobil.

●

Størrelsen på formaterne skifter alt efter, hvilken annonceplacering du benytter dig
af.

●

Hver kampagnemålsætning har forskellige annonceformater, du kan vælge
imellem, og det er ikke alle formater, der er tilgængelige for alle målsætninger.

●

Vælger du f.eks. Leadgenerering, kan du ikke bruge annonceformatet Samling.

Annonce: Formater
1. Billedformat
●

Et enkelt format til at vise ét billede.

●

Formidl f.eks., hvem du er, og hvad du tilbyder gennem fotograﬁer eller
illustrationer af høj kvalitet.

2. Videoformat
●

Upload dine egne videoer eller brug Facebooks mange videoskabeloner.

●

Størstedelen af alle videoer på Facebook bliver afspillet uden lyd - brug derfor
undertekster.

3. Diasshow
●

Diasshows er videolignende formater, som består af en række billeder, du uploader.

●

Du kan tilføje overgange mellem billederne samt tilføje tekst og lyd.

Annonce: Formater
4. Karrusel:
●

Vis op til ti billeder eller videoer i én enkelt annonce med hvert sit link.

●

Fremhæv forskellige produkter eller fortæl en historie, som udvikler sig for hvert kort.

5. Samling:
●

En fuldskærmsoplevelse, hvor folk kan ﬁnde, gennemse og købe produkter fra dit
katalog.

●

Består af en primær video eller billede med ﬁre mindre medfølgende billeder nedenfor
i et gitterlayout.

6. Lynoplevelse:
●

En fuldskærmsoplevelse, hvor du kan samle ﬂere komponenter.

●

Lynoplevelser kan tilføjes til næsten alle annonceformater.

Annonce: Dynamisk format
Hvad er dynamiske formater og annonceindhold?
●

En funktion du kan slå til på annonceniveau, hvor Facebook viser produkter fra dit
Facebook katalog.

●

●

Vælg dit katalog, dit produktsæt og covermedie:
○

Dynamisk video

○

Billede

○

Video

Facebook vælger at vise det format og det produkt, der med størst sandsynlighed
vil vække genklang hos en person, når de ser din annonce.

Hvornår skal du bruge dynamiske formater og annonceindhold?
●

Brug denne funktion, hvis du gerne vil personliggøre dit annonceindhold mere.

●

Undgå at bruge tid på at kreere graﬁk af høj kvalitet.

●

Facebook tester for dig hvilke produkter, der præsterer bedst hos den enkelte
bruger.

Annonce: Leadannoncer
Hvad er en leadannonce?
●

En leadannonce indeholder et almindeligt format, som f.eks. et billede eller video.

●

Når en bruger klikker på linket i annoncen åbner en lynformular.

●

I lynformularen vil brugeren blive bedt om at udfylde navn, e-mail adresse, telefonnummer
og meget mere.

●

Du kan også supplere med dine egne brugerdeﬁnerede spørgsmål.

●

Når folk har indsendt deres svar, kan du downloade din leaddata fra din Facebook-side
eller knytte dit eget CRM-system til.

Så hvad kan du bruge leadannoncer til?
●

Indsamle kontaktoplysninger på potentielle kunder til din virksomhed.

●

Indsamle e-mail permissions til dit nyhedsbrev.

●

Opfordre til downloads af brochurer, guides, whitepapers og meget mere.

●

Indsamle tilmeldinger til programmer, kurser, webinarer og meget mere.

●

Indsamling af potentielle kunder via særlige tilbud og rabatkuponer (mashup mellem
leadannoncer og Facebook katalog).

Annonce: Leadannoncer

Annonce: Den tekstlige del
En primær tekst
●

Den primære tekst bliver oftest vist øverst i din annonce, men varierer efter placering.

En overskrift
●

Overskriften bliver oftest vist under dit format, men varierer efter placering.

●

Overskrifter på mere end 40 tegn kan blive skåret væk.

En beskrivelse
●

Beskrivelsen bliver oftest vist under overskriften, men hvor synlighed varierer efter position.

En handlingsknap
●

En knap under dit format, som repræsenterer den handling, folk skal udføre.

●

Kan f.eks. være læs mere, se mere, køb nu, tilmeld dig, bestil tid, se menu og meget mere.

Et websitelink
●

Destinationen for din annonce - hvor skal folk sendes hen efter klik på handlingsknap?

Annonce: Den visuelle del
Hav et enkelt fokuspunkt
●

Sørg for at du kun beder folk om at forholde sig til én ting pr. billede.

●

Hvis du inkluderer for mange ting på f.eks. et billede, bør du overveje et andet
format.

Fasthold visuel ensartethed
●

Sørg for at dit materiale hænger sammen visuelt - også i forhold til dit
budskab.

Brug materiale i høj opløsning
●

Vær opmærksom på størrelsen og kvaliteten af dit materiale.

●

Du behøver ikke være en professionel fotograf.

Eksperimentér med dit materiale
●

Leg med dit materiale og forskellige formater, inden du konkluderer noget.

●

Husk at tjekke forhåndsvisningen af din annonce, før du trykker go.

Øvelse 4: Opret din første kampagne

Følg guide 5
Opgave 1: Opret en kampagne med en ønsket målsætning.
Opgave 2: Opret tre annoncesæt. Én med din kernemålgruppe, én
med din brugerdeﬁneret målgruppe og én med din kopimålgruppe.
Opgave 3: Opret 4 annoncer til hvert annoncesæt. Én med et
billede, én med en video, én med en karrusel og én med en
lynoplevelse.

Sidste tips og tricks
Vælg den rigtige målsætning:
●

Sørg for at vælge den rigtige målsætning, så du er sikker på, at nå ud til de rigtige mennesker.

●

Altid stil dig selv spørgsmålet: “Hvilken handling ønsker jeg, at folk skal udføre, når de ser min
annonce?”

Optimér på dine annonceplaceringer:
●

Start med automatiske placeringer, hvor Facebook ﬁnder ud af, hvad der fungerer bedst.

●

Skift dernæst til manuelle placeringer baseret på, dem der har præsteret bedst.

Don’t just set and forget:
●

Annoncering kræver konstant overvågning. Kontrollér og analysér dine kampagner, annoncesæt
og annoncer jævnligt.

Giv Facebook tid til at levere stabile resultater:
●

Facebook skal have tid til at ﬁnde frem til de helt rigtige personer i din angivne målgruppe.

●

Facebook annoncering er derfor ikke et quick-ﬁx!

Næste workshop
I dagens workshop...
●

Skulle I gerne have fået en basal forståelse af Facebooks annonceadministrator,
herunder hvordan man opretter kampagner, målgrupper og annoncer, samt
hvorledes annonceringssystemet fungerer i ren praksis.

Til næste workshop...
●

Vil I have mulighed for at få et indblik i alle de strategiske veje og retninger, man
kan gå, når man annoncerer på Facebook og Instagram. Denne workshop er til
dig, der gerne vil ﬂytte dig fra nybegynder til avancerede annoncør.

Spørgsmål?

Tak for i dag!
Vi ses til online sparring i næste uge

