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Introduktion
1. Hvad er e-mail marketing, en mailliste og en subscriber?

2. Derfor skal du bruge e-mail marketing

3. Hvad kan din virksomhed opnå med e-mail marketing?

Den strategiske del
4. Sådan laver du en god strategi til din e-mail marketing

5. Hvad med planlægningen?

6. Praktiske eksempler på brug af e-mail marketing

7. Få styr på reglerne først

Sådan kommer du i gang
6. Vælg den rette e-mail marketing platform

7. LIVE gennemgang af MailChimp

Dagens program
Sådan opbygger du din mailliste
8. Hvordan skal du bære dig ad?

9. Brugen af værdifulde gulerødder

10. Anskaf tilmeldinger via dit website

11. Anskaf tilmeldinger via en landingsside

12. Anskaf tilmeldinger via gamification

13. Anskaf tilmeldinger via de sociale medier

14. Anskaf tilmeldinger offline

15. Sådan vedligeholder du din mailliste

16. 5 spændende trends i 2021

Afslutning
17. Næste workshop - del 2

18. Tak for i dag!



Vi vil komme ind på følgende 3 øvelser under workshoppen:

● Definering af mål (strategisk planlægning)

● Oprettelse af en gratis konto i MailChimp

● Opret en landingsside med en tilmeldingsformular i MailChimp

Hvad er et Breakout Room?

● Et virtuelt rum med x antal deltagere og én underviser til hvert rum.

● Vil benyttes til de forskellige øvelser under workshoppen.

● Stil spørgsmål i Breakout Rooms og underviseren vil besvare dem.

Øvelser og breakout rooms



Introduktion til e-mail marketing

E-mail er en top online aktivitet

● Der er 3 gange så mange e-mails konti, som der er profiler på 

Facebook og Twitter - til sammen.

E-mail fortsætter med at vokse

● I 2019 var der helt op til 3,9 milliarder e-mail brugere.

● I 2023 forventes det at stige til 4,3 milliarder e-mail brugere - det er 

altså over halvdelen af verdens befolkning.

E-mail marketing virker

● Det er omkostningseffektivt, hurtigt, rentabelt og målbart.



Introduktion til e-mail marketing

Men hvad er e-mail marketing helt præcist?

● Brugen af e-mails i din markedsføring.

Hvad er en mailliste?

● En mailliste er en liste med personers e-mailadresser, som virksomheder kan sende nyhedsbreve til.

● Listen indeholder også ofte andre brugeroplysninger som f.eks. et navn, efternavn eller et 

postnummer.

Hvad er en subscriber?

● En subscriber er en person, der har tilmeldt sig din mailliste.

● Personen har givet samtykke til, at du må sende e-mails til dem i et marketingsøjemed.



Derfor skal du bruge e-mail marketing

1. En af de billigste marketingkanaler

● Det er gratis for dig at sende nyhedsbreve.

● E-mail marketing har ofte en højere ROI.

2. Du ejer din data

● E-mail marketing er owned media.

● Du bestemmer, hvornår du vil udsende dine nyhedsbreve.

3. Du får masser af brugbar viden om dine kundeemner

● Få indblik i dine subscribers interaktion med dine nyhedsbreve.

● Stil spørgsmål og få mere konkret viden om dine subscribers, som du kan 

bruge senere i din markedsføring.



Derfor skal du bruge e-mail marketing

4. Du kan øge dit salg

● Folk klikker oftere på e-mails end annoncer på de sociale medier.

● E-mail marketing kan øge dit samlede antal af kunder, det samlede antal 

af køb pr. kunde samt din gennemsnitlige ordreværdi.

5. Du kan forstærke forholdet med dine eksisterende kunder

● Plej forholdet til dine subscribers med personaliseret indhold.

● Brug krydssalg og mersalg.

6. Du kan automatisere dine e-mails, så du sparer mere tid

● Send nyhedsbreve ud på baggrund af dine subscribers interaktion og 

adfærd.

● Mere om dette i tredje workshop om e-mail marketing.



Hvornår skal du bruge e-mail marketing?

Hvis du gerne vil skabe mere opmærksomhed omkring dit brand

● Brug nyhedsbreve til at formidle relevant viden og spændende tilbud til 

potentielle kunder.

Hvis du gerne vil opbygge en bedre kundeloyalitet

● Brug nyhedsbreve til at holde kontakten med både eksisterende og potentielle 

kunder.

Hvis du gerne vil have varmere leads

● Brug nyhedsbreve til at pleje, fastholde og skubbe dine leads mod at blive en 

kunde.

Hvis du gerne vil skabe mere salg

● Brug nyhedsbreve til at opfordre kunder til at besøge dit website og gennemføre 

et køb.



En god e-mail marketing strategi

Det er fristende at tilmelde sig en e-mail marketing platform og 

sende et nyhedsbrev ud med det samme, men...

Succesfuld e-mail marketing indeholder en god strategi

● Uden en strategi vil indsatsen ikke fungere optimalt.

● Strategien er med til at afgøre den type e-mails, du sender, hvem du målretter 

mod, det indhold, du inkluderer, og hvordan du måler din succes.

● Med en velforberedt strategi får du lettere ved at nå dine mål og træffe de rigtige 

beslutninger undervejs.



En god e-mail marketing strategi

For det første - Fastsæt dine mål

● Så hvad vil du gerne opnå med din e-mail marketing?

● Nøglen til at sætte de rette mål for din e-mail marketing er at tilpasse dem til din 

virksomheds nuværende forretningsmål.

○ Er målet at drive mere trafik og salg i din webshop?

○ Nye leads til dit salgsteam?

○ Eller måske flere deltagere til et arrangement?

Øvelse 1: Definér dine mål

● Brug 15 minutter på at definere et mål med din e-mail marketing.

● Det skal være specifikt, målbart, opnåeligt, relevant og tidsbestemt.

● Eksempel på mål: Få 1000 subscribers til min mailliste de første 6 måneder



En god e-mail marketing strategi

For det andet - Husk at tænke langsigtet

● Undgå kun at tænke i korte salgsorienteret mål.

● Korte mål er ikke forkerte, men kan have sine begrænsninger.

○ Konstant fiskeri efter salg kan have negativ indflydelse på modtagerne.

○ Alle succesfulde e-mail kampagner har en ende.

● Fokusér på et mix af fremgangsmåder.

○ E-mails der er designet til at opfordre til en handling med det samme.

○ E-mails der er designet til at opbygge kunderelationen og styrke loyaliteten, så 

det er mere sandsynligt at få en handling senere.

Mange virksomheder sender BÅDE generelle e-mails ud til en bred 

målgruppe og mere målrettede e-mails til enkeltpersoner eller grupper.



En god e-mail marketing strategi

For det tredje - Fokusér på kvalitet, relevans og værdi

● Nøglen til succes i en langsigtet strategi er også kvaliteten af dit indhold.

● Et nyhedsbrev, der gør mere end bare at “sælge”, kræver en større indsats.

● Mange sender en gang imellem et nyhedsbrev ud, men som ikke bliver åbnet, læst eller 

skaffer salg. Det skyldes mangel på kvalitet og relevans.

● Der skal være værdi i dine nyhedsbreve fra en subscribers point of view.

● Gør du det rigtigt, kan selv en e-mail uden et salgsfremmende budskab, skaffe salg.

● Jo mere relevant dit indhold er, jo flere vælger at åbne og læse det - især i det lange løb.

Det handler for dig om at overbevise dine subscribers om, at det altid er 

værd at se og læse, hvad du har at sige!



Planlægningen

Ordentlig planlægning kan gøre underværker

● Hvordan en subscriber reagerer på dine nyhedsbreve afhænger af, hvor mange du 

sender og hvad du lægger i dem.

● Alle der bruger e-mail marketing sidder med de tre samme spørgsmål:

○ Hvem skal du sende til?

○ Hvad vil du gerne sende til dem?

○ Hvor ofte skal du sende til dem?

Hvem skal du sende til?

● Du skal naturligvis sende til dem, der har givet dig deres samtykke.

● Derudover afhænger det af dine mål. Du skal spørge dig selv, hvilken handling ønsker 

du, at dine subscribers skal udføre?

● Det hjælper dig med at finde frem til de personer, du ønsker at målrette.



Planlægningen

Hvad skal du sende til dem?

● Hvis du ønsker at sælge (kortsigtet), kan det være en god idé at sende særlige tilbud.

● Hvis du ønsker at styrke kunderelationen, kan det være en god idé at sende how-to tips 

omkring dine produkter eller ydelser.

● Hvis du ønsker, at din virksomhed skal agere som ekspert inden for et område, kan det være 

en god idé at dele artikler og blogindlæg.

● Husk altid at det handler om værdi - jo mere du vil have fra dine subscribers, jo mere værdi 

skal du give tilbage.

Hvor ofte skal du sende til dem?

● Formentlig et af de sværeste spørgsmål at svare på.

● Du kan lettere svare på det, når du har identificeret de første to - din målgruppe og dit indhold.

● Hvor meget kan du sende (ressourcer), og leverer du nok værdi til at holde dine subscribers 

beskæftiget?



Praktiske eksempler på e-mail marketing

BuzzFeed

● Populært nyheds- og underholdningsmedie.

● Mediet sælger reklamer på deres website.

● Deres målsætning er således at drive trafik til websitet.

● Derudover sender BuzzFeed regelmæssige nyhedsbreve, der indeholder links til historier 

på deres website med det formål at øge trafikken og den omsætning, de genererer.

UNICEF

● Global velgørenhedsorganisation.

● Yder humanitær hjælp i udviklingslande over hele verden.

● Deres målsætning er indsamle donationer.

● UNICEF bruger således deres e-mail markedsføring til at formidle viden om deres 

hjælpeprojekter og bede om donationer.



Få styr på reglerne først

Tilladelsen til at sende e-mails er alfa og omega

● Hvad definerer spam helt præcist?

● Succesfuld e-mail marketing afhænger af, at du KUN sender e-mails til 

personer, der har givet dig tilladelse.

● Det generer også langt flere klik- og åbningsrater.

De vigtigste principper, som du skal følge er...

● At indikere fra start hvem afsenderen er, hvad dine e-mails vil indeholde og evt. 

hvor ofte du ønsker at sende til dem.

● Send naturligvis kun til dem, der har sagt ja.

● Lad vær med at dele din mailliste med andre.

● Gør det klart og let for dine subscribers, hvor og hvordan de kan annullere deres 

tilmelding til dit nyhedsbrev.



Brug den rette e-mail marketing platform

Strategien og reglerne er på plads, men hvor opretter du din mailliste og 

designer og evaluerer på dine nyhedsbreve?

● Du skal bruge en e-mail marketing platform til at udsende nyhedsbreve til en mailliste.

● Der eksisterer mange udbydere på markedet.

● Alle e-mail marketing platforme kan mange af de samme ting, men indeholder 

forskellige fordele.

● Du skal vælge den platform, der afspejler dit behov bedst.

Der er tre væsentlige elementer...

● Integration: Du skal kunne integrere med dit CRM system, så du har styr på din data.

● Mobilvenligt: I dag åbner de fleste e-mails på mobilen. Dine nyhedsbreve skal derfor 

sendes i mobilvenlige versioner.

● Automation: Alt efter hvor stor en mailliste du har, er det altid en fordel at kunne 

automatisere sit arbejde.



Brug den rette e-mail marketing platform

Mulighed 1: MailChimp

● En af de mest brugte platforme i verden.

● Lette træk-og-slip funktioner og brugervenligt system med 

integrationsmuligheder.

● Du betaler først for MailChimp, når du overstiger 2.000 subscribers.

● Den perfekte platform til dig, der er ny med e-mail marketing.

Mulighed 2: ActiveCampaign

● En platform til de mere øvede inden for e-mail marketing.

● Ideel platform til automation og kundesegmentering.

● Prøv gratis i 14 dage. Dernæst 500 subscribers for 9 dollars om måneden.

● Prissætningen kan dog gå hurtigt op, hvis du skal bruge de gode værktøjer.



Brug den rette e-mail marketing platform

Mulighed 3: Klaviyo

● En ideel platform til e-commerce. 

● Du betaler for Klaviyo, når du overstiger 250 subscribers.

● Ideel platform til bearbejdning af kundedata og indsigt i subscribers.

● Stort udvalg af integrationer som f.eks  WooCommerce og Shopify.

Øvelse 2: Opret en konto (vi tager udgangspunkt i MailChimp)

● Brug 15 minutter på at oprette en konto til din virksomhed i MailChimp.

● Du kan bruge Guide 1 til at følge oprettelsesprocessen.

● MailChimp er desuden også gode til at guide dig igennem oprettelsen.



LIVE gennemgang af MailChimp



Sådan opbygger du din mailliste

Det handler ikke kun om at få subscribers…

● Dit nyhedsbrev har ikke kun har brug for subscribers, det har brug for subscribers 

der er interesseret i, hvad du sender til dem.

● Beskriv hvad de får ud af at være tilmeldt (værdi/fordele), og hvor mange gange 

du udsender (forventningsafstem).

● Anskaf subscribers via de touchpoints, hvor det giver mening for din virksomhed.

Så hvordan skal du bære dig ad?

● Følg den formel, som bruges af andre succesfulde e-mail marketingfolk: 

En værdifuld gulerod + et simpelt tilmeldingsdesign = En enorm mailliste

● MEN hvad er en værdifuld gulerod? Og hvordan kan du gøre det enkelt og nemt at 

tilmelde sig din mailliste?



Sådan opbygger du din mailliste

Bud på stærke gulerødder, du kan bruge til at lokke med:

● Engagerende indhold - blog, artikler eller andet indhold på dit website.

● Tilbud, rabatter eller gave - Tilbyd folk rabat på kunders første ordre eller en lille gave.

● Gratis og hurtigere forsendelse - Tilbyd gratis eller hurtigere forsendelse på dine 

kunders køb.

Hvad med den anden del af ligningen?

● Der eksisterer mange muligheder, når det kommer til at gøre det nemt for folk at 

tilmelde sig dit nyhedsbrev.

● Vores primære anbefalinger til at anskaffe tilmeldinger er brugen af følgende:

○ Dit website.

○ De sociale medier.

○ Andre offline metoder.



Anskaf via website

Den helt åbenlyse metode og dermed et must-have, er at have en tilmeldingsformular på dit 
website. 

De mest oplagte steder at anbringe formularen er: 

● Header/Footer: Placér en formular øverst og/eller nederst på dit website, der opmuntrer folk til at tilmelde sig.

● Slutning af blog/artikel: Når en besøgende læser dit indhold helt til ende, er det rimeligt at antage, at de nød eller fandt 

indholdet interessant. Derfor kunne de sagtens være interesseret i mere indhold fra dig. 

● Slider/Pop-up: Brug en slider eller pop-up og sæt dem til at trigge på de rigtige tidspunkter. F.eks. når de er ved at forlade 

dit website (exit intent). Timing er alt. En pop-up , der vises, når en læser afslutter en artikel, eller er kommet langt ned på 

en side, er langt mere tilbøjelig til at konvertere end en, der udløses på hver side af webstedet, så snart en besøgende 

lander der.





Anskaf via skræddersyet landingsside

● Din landingsside skal bestå af en overskrift der skaber interesse, en kort beskrivelse, noget visuelt flot + relevant og 

en CTA knap der er indbydende og nem at finde.

● Sørg for at besvare hvor ofte du udsender dit nyhedsbrev, hvilke emner du dækker og hvad din målgruppe kan 

forvente når de tilmelder sig. 

Øvelse 3: Opret en landingsside med en tilmeldingsformular (vi tager udgangspunkt i 

MailChimp)

● Brug 30 minutter på at oprette og designe en landingsside i MailChimp.

● Du kan bruge Guide 2 til at følge oprettelsesprocessen.

● MailChimp er desuden også god til at guide dig igennem.





Anskaf via gamification

Alle vinder med gamification!

● Hvad er gamification?

● Og hvorfor er gamification smart?

Indsaml e-mail adresser med gamification

● Online konkurrencer - Udnyt konkurrence-genet i dine kunder.

● Quiz - Interaktiv quiz på dit website til at indsamle tilmeldinger.

● Skrabelod - Digitale skrabelodder, hvor potentielle kunder kan vinde gaver.

● Lykkehjul - Spin og vind en fordel som f.eks. 10% i rabat på næste køb.

Uendelige muligheder, når det kommer til gamification, men som 

naturligvis kræver en form for teknisk snilde.



Anskaf via sociale medier

Sociale medier er en effektiv metode til at nå ud til nye 

personer, der kan tilmelde sig din mailliste.

● Kunder skal ofte eksponeres for et brand op til 12 gange, før de 

foretager en købsbeslutning.

Hvad kan du gøre organisk?

● Planlæg, opret og udgiv opslag og/eller Stories på Facebook og 

Instagram, der minder dine følgere om din mailliste.

● Afhold konkurrencer med fede præmier, der hjælper dig med at 

udvide din mailliste.

● Brug din CTA-knap på din Facebook-side med titlen “Tilmeld dig” til 

at få folk til at tilmelde sig dit nyhedsbrev.

● Opret en tilmeldingsformular direkte på din Facebook-side (kræver 

2000 følgere).



Anskaf via sociale medier

Hvad kan du gøre med betalt annoncering?

● Brug annoncer på Facebook og Instagram til at sende trafik ind på 

din landingsside med en tilmeldingsformular.

● Eller brug leadannoncer på Facebook og Instagram til at tilmelde sig 

dit nyhedsbrev.

● En leadannonce er en annonce med f.eks. et billede eller video.

● Når en bruger klikker på annoncen åbner en lynformular (et minisite).

● I lynformularen vil brugeren blive bedt om at udfylde navn og e-mail 

adresse.

● Når folk indsender deres oplysninger, kan disse blive sendt over på 

din mailliste.

● Det skal du bruge et integrationssystem som f.eks. Zapier til, der 

automatisk tilknytter din leadannonce med din e-mail marketing 

platform.

● Når først integrationen er sat op, kører det hele automatisk!



Anskaf offline

Der er mange online muligheder, men hvad med offline?

Stil en tablet frem i din fysiske forretning

● Du kan opmuntre kunder face-to-face i din fysiske forretning til at tilmelde sig.

● Undgå håndskrevne tilmeldinger, som er ulæselige.

● Gulerod: En konkurrence der opmuntrer dem til at tilmelde sig i første omgang.

Spørg kunderne ved køb i din fysiske forretninger

● Du kan opmuntre kunder efter de har gennemført et køb til at tilmelde sig dit nyhedsbrev.

● Gulerod: Kvittering på e-mail, rabat på dit næste køb i butikken m.m.

Uddel visitkort til events

● Inddrag dit nyhedsbrev på dine visitkort, som du deler ud til relevante begivenheder.



Sådan vedligeholder du din mailliste

Du fået dine første subscribers - men hvordan holder du på dem?

Brug storytelling

● Del relevante historier med dine subscribers.

● Anekdotiske referencer, succeshistorier, case studies, interviews.

Fængende indhold

● Relevant og fængende indhold som lyd, video, GIFS, grafik eller en kombination af alle 

disse kan være med til at holde dem på listen.

Lad dem føle, at de er unikke

● Send dem e-mails, hvor du tilbyder helt særlige og eksklusive tilbud og rabatter. Det er en 

helt særlig følelse, at blive behandlet som en VIP. 



Sådan vedligeholder du din mailliste

Udtryk din værdsættelse

● Send e-mails, hvor du udtrykker dine værdsættelse til dine subscribers.

● “Tak for din tid”, “vi er glade for, du er på listen” og “fedt du gider læse vores indhold”.

Inddrag helligdagene
● Vær aktuel og inddrag sæsonerne i dine e-mails med henblik på at holde dem engageret.

● Ønsk dem en god jul, godt nytår, tillykke med fødselsdagen eller lignende.

● På den måde er dine e-mails også mindre generiske.

Husk at rydde op i din mailliste

● Hvis du har subscribers, som ikke interagerer med dine e-mails - hvorfor så have dem?

● Sandsynligheden for at de i sidste ender bliver kunder er lille.

● Segmentér dem fra efter et stykke tid.



5 spændende trends i 2021

Trend 1: Hyper-personalisering

● Mikro-segmenter baseret på dine subscribers lokation, tidligere køb, interesser og 

adfærd.

● Det kommer til at handle meget mere om dynamisk content.

Trend 2: Rene tekst e-mails

● Enkle, personlige og rene tekst e-mails - fuldstændig som du og en kollega sender til 

hinanden.

Trend 3: Flere interaktive e-mails

● Vi har allerede set AMP = Accelerated Mobile Pages.

● Muligvis en overflod af spørgeskemaer i e-mails og karrusel-visninger af produkter.



5 spændende trends i 2021

Trend 4: Flere virksomheder vil hoppe med på e-mail marketing bølgen

● Vi vil selvfølgelig stadig kunne mærke pandemiens konsekvenser.

● MEN e-mail bliver mere populær og flere virksomheder vil derfor formentlig begynde at 

investere mere i deres e-mail marketing.

Trend 5: Flere mikro-konverteringer

● Flere begynder at investere i e-mail marketing, flere vil også få øjnene op for 

mikro-konverteringer.

● En blødere konvertering og derfor ikke lige så svær at overbevise en subscriber om.

● Det bliver spændende at se, hvad danske virksomheder kommer til at finde på. 



Næste workshop

I dagens workshop...

● I skulle gerne have en bedre forståelse af hvad e-mail marketing er, 

hvordan det fungerer, og hvilke strategiske overvejelser I bør have in 

mente. Derudover have en idé om, hvordan I kan komme i gang med at 

opbygge jeres mailliste.

Til næste workshop...

● Vi går mere i dybden med nyhedsbrevene. Hvilke kreative og strategiske 

muligheder er der, og hvordan opsætter I det i praksis. Vi kommer bl.a. ind 

på følgende:

○ Hvad indeholder et engagerende nyhedsbrev?

○ Tips og tricks til alt det tekstlige og visuelle indhold.

○ Eksempler på succesfulde nyhedsbreve.

○ Og meget mere.



Tak for i dag!

Vi ses til online sparring i næste uge.

louise@makeitmedia.dk morten@makeitmedia.dk


