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Øvelser og breakout rooms
Vi vil komme ind på følgende øvelser under workshoppen:
●

Sådan opretter du en kampagne.

●

Sådan opretter du et annoncesæt.

●

Sådan opretter du en annonce.

Vi supplerer med LIVE gennemgang af oprettelsesprocessen
Vi bruger Breakout Rooms, men hvad er det?
●

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

●

Vil benyttes til de forskellige øvelser under workshoppen.

●

Stil spørgsmål i chatten og underviseren vil besvare dem.

Facebooks annonceadministrator
Hvad er Facebooks annonceadministrator?
●

Annonceadministratoren er et værktøj, du kan
bruge til at oprette og administrere dine annoncer.

Hvad kan du i Facebooks annonceadministrator?
●

Oprette annoncer, administrere ﬂere annoncer samtidig
og se, hvor effektiv dine annoncer er.

Kampagner på Facebook
Kampagnens opbygning
●

En kampagne på Facebook består af tre dele.

●

En annonce har brug for alle tre dele for at kunne køre.
a.

Kampagner.

b.

Annoncesæt.

c.

Annoncer.

Hvad er en kampagne?
●

Du opretter dine kampagner i din annonceadministrator.

●

Kampagnen er grundstenen for dine annoncer.

●

Når du gerne vil køre en annonce, er det altid kampagnen,
du begynder med.

●

Det er her du vælger din målsætning, som er slutmålet for
dine annoncer.

Kampagne

Annoncesæt

Annoncer

Annoncer

Annoncesæt

Annoncer

Annoncer

Målsætninger
Hvad er en målsætning?
●

Hvad skal brugerne foretage sig, når de bliver ramt af din annonce?

●

Består af tre brede kategorier, som dine målsætninger kan passe under:
a.

Kendskab: Målsætninger, der skaber interesse i dit produkt eller
tjeneste.

b.

Overvejelse: Målsætninger, der får folk til at tænke på din
virksomhed og søge efter ﬂere oplysninger om den.

c.

Konverteringer: Målsætninger, der tilskynder folk, som er
interesseret i din virksomhed, til at købe dit produkt eller tjeneste.

Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige
●

Dine annoncer vil blive vist til personer, som er mest tilbøjelige til at opnå
den valgte målsætning.

●

Din målsætning har enorm indﬂydelse på, hvem du rammer.

Målsætninger: Kendskab til brand
Kendskab til brand
●

Forsøger at nå ud til personer, der med størst sandsynlighed vil
genkalde sig dine annoncer.

●

Facebook måler på, hvor mange personer, der estimeres at kunne
huske annoncen inden for to dage efter første eksponering.

●

Rent teknisk kigger algoritmen på, hvor lang tid en person bruger på
din annonce sammenlignet med, hvor lang tid de bruger på andet
indhold.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Vælg denne målsætning, hvis du ønsker at øge kendskabet til din
virksomhed, brand, kollektion eller produkt.

●

Det handler ikke om at skabe salg, men om at holde dig top-of-mind
hos potentielle kunder.

Målsætninger: Rækkevidde
Rækkevidde
●

Forsøger at vise din annonce til så mange personer som muligt i
din angivne målgruppe.

●

Du kan angive en frekvens for at styre, hvor mange gange en
person skal se din annonce.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Vælg denne målsætning, hvis du ønsker at nå ud til så mange
som overhovedet muligt i din målgruppe.

●

Fin målsætning, hvis du gerne vil introducere en ny kollektion
eller afholder et lokalt event.

●

Målsætningen hjælper dig ikke med at nå ud til personer, der
også vil udføre en konkret handling som f.eks. klik, interaktion
eller anden værdifuld konvertering.

Målsætninger: Traﬁk
Traﬁk
●

Forsøger at nå ud til personer, der er mest tilbøjelige til at klikke
på annoncen, hvilket oftest fører dem videre ind på dit website.

●

Det kan være en skræddersyet landingsside, et blogindlæg osv.

●

Én af de mest brugte målsætninger.

●

Vælg at optimere mod Klik på link eller Visning af landingsside.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Vælg denne målsætning, hvis du ønsker at skabe traﬁk ind på
dit website.

●

Vær opmærksom på at disse personer, der er tilbøjelige til at
klikke på din annonce, ikke nødvendigvis også foretager en
speciﬁk handling (konvertering).

Målsætninger: Interaktion
Interaktion
●

Forsøger at nå ud til personer, der er mest tilbøjelige til at engagere
sig i indholdet på Facebook.

●

Det kan f.eks. være at synes godt om, dele eller kommentere på en
annonce, synes godt om din Facebook-side eller ﬂere
begivenhedssvar.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Vælg denne målsætning, hvis du gerne vil opnå en højere social
interaktion.

●

Det kan f.eks. være ﬂere synes godt om din Facebook-side,
opslagsinteraktioner på en annonce med en konkurrence eller ﬂere
begivenhedssvar på din kommende Facebook-begivenhed.

Målsætninger: Installation af app
Installation af app
●

Forsøger at nå ud til personer, der er mest tilbøjelige til at
downloade din app.

●

Når folk klikker på annoncen bliver de ført ind på App Store og
Google Play, hvor de kan downloade din virksomheds app.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Vælg denne målsætning, hvis du ønsker at få folk til at
downloade din app.

●

F.eks. hvis du har en helt ny madudbringningsapp, og du gerne
vil have folk til at installere den.

●

For at kunne bruge denne målsætning, kræver det først, at du
har en app og har integreret den med Facebook.

Målsætninger: Videovisninger
Videovisninger
●

Forsøger at nå ud til personer, som er mest tilbøjelige til at se
mere end 10 sekunder af din video.

●

Hvis du har videoer, du gerne vil bruge i dine annoncer, skal du ikke
bruge videovisninger som målsætning - video er et format i sig
selv, du kan bruge i øvrige målsætninger.

●

Du kan efterfølgende målrette de brugere, der har set din video.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Vælg denne målsætning, hvis du har en video, der formår at
inddrage folk i en oplevelse omkring dit brand eller produkt - og du
ønsker at ﬂest mulige skal se den.

Målsætninger: Leadgenerering
Leadgenerering
●

Forsøger at nå ud til personer, der er mest tilbøjelige til at udfylde en
formular på Facebook med deres oplysninger.

●

Du kan med denne målsætning lave leadannoncer, hvor en formular åbner
sig inde i Facebook, når der klikkes på en annonce.

●

Oplysninger som navn og e-mail bliver forudfyldt af Facebook, så brugeren
kun skal trykke på Indsend.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Målsætningen er oplagt at bruge til at skaffe leads.

●

Det kan f.eks. være nyhedsbrevsmodtagere, ansøgere eller kundeemner.

●

Det er et effektivt alternativ til at lede brugere over til en formular på dit
website, som muligvis indlæses langsomt sammenlignet med en hurtig
leadformular i Facebook.

Målsætninger: Beskeder
Beskeder
●

Forsøger at nå ud til personer, som er mest tilbøjelige til at tage kontakt
med virksomheder via Messenger og Instagram Direct.

●

Giver dig mulighed for at kommunikere med potentielle eller eksisterende
kunder for at øge interessen i din virksomhed.

●

Når en bruger klikker på Send besked i annoncen, åbner chatvinduet med
det samme, hvor de får mulighed for at skrive direkte til din virksomhed.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Målsætningen er oplagt at bruge, hvis dit mål er at komme i dialog med
relevante mennesker.

●

Det kan f.eks. være at tilbyde ﬂere oplysninger om dine produkter eller
tjenester, eller hvis du gerne vil følge op på din kundes oplevelse af
produktet efter et køb.

Målsætninger: Konverteringer
Konverteringer
●

Forsøger at nå ud til personer, som er mest tilbøjelige til at foretage en
bestemt handling på dit website.

●

Det kan f.eks. være udfyldt en kontaktformular, tilføjelse til kurv,
påbegyndt betaling eller et køb.

●

Denne målsætning kræver, at du har en Facebook Pixel installeret på
dit website - kommer i workshoppen del 3.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Vælg denne målsætning, hvis du ikke blot vil have traﬁk på dit website,
men vil have besøgende til at foretage en bestemt handling.

●

MEN der skal være nok data - ellers start med at gå efter en blødere
konvertering.

Målsætninger: Salg fra katalog
Salg fra katalog
●

Forsøger at nå ud til personer, som er mest tilbøjelige til at købe
produkter fra udvalget på din webshop.

●

Denne målsætning kræver ligeledes, at du har en Facebook Pixel
installeret på dit website.

●

Med udgangspunkt i din Facebook Pixel kan Facebook regne ud, hvilke
produkter den enkelte bruger er mest tilbøjelige til at købe på shoppen.

Hvornår anvendes målsætningen?
●

Målsætningen er primært relevant for webshops.

●

Anvendes ofte i forbindelse med dynamisk retargeting, hvor besøgende
ser annoncer med produkter, de har set på webshoppen.

●

Målsætningen kan dog også bruges til at vise produkter fra et katalog til
nye og bredere målgrupper.

Optimering af kampagnebudget
Hvad er optimering af kampagnebudget?
●

En indstilling på kampagneniveau, hvor du kan angive et overordnet
budget på din kampagne.

●

Når du slår den til, vil Facebook automatisk fordele dit budget ud på
dine annoncesæt for at give dig de bedste resultater.

●

Vælg mellem et dagligt budget og et livstidsbudget.
a.

Dagligt budget: Hvor meget vil du bruge hver dag i
gennemsnit på at vise dine annoncer?

b.

Livstidsbudget: Hvor meget du vil bruge i løbet af et bestemt
tidsrum - f.eks. fra den 1. februar til den 26. februar.

Hvornår skal du bruge hvad?
●

Skal dine kampagne køre løbende, eller har du et fast budget til en
kampagne, der skal køre inden for et bestemt tidsrum?

LIVE: Sådan opretter du en kampagne

Øvelse: Opret en kampagne
Følg Guide 1 (www.kortlink.dk/2a6m8)
Opret en kampagne på 15 minutter

Annoncesæt på Facebook
Hvad er et annoncesæt?
●

Annoncesæt er næste trin efter oprettelse af din kampagne.

●

Det er her du angiver hvordan, hvor og hvornår dine annoncer skal køre.

●

Det er altså her, du bl.a. angiver din målgruppe.

●

Når du har opsat dit annoncesæt gælder dine valg af funktioner
automatisk på alle annoncer i dit annoncesæt.

●

En kampagne kan have op til ﬂere forskellige annoncesæt under sig.

Så hvad kan du på annoncesætniveau?
●

Du kan bruge funktionerne til at vælge målgruppekarakteristika som
lokation, køn og alder.

●

Du kan også angive et budget, fastsætte en tidsplan og vælge dine
placeringer.

Annoncesæt på Facebook
Navn på annoncesæt
●

●

Navngiv dit annoncesæt, så du altid kan se og huske

●

Opret en ny målgruppe eller brug en gemt målgruppe.

dine indstillinger i sættet.

●

Brugerdeﬁnerede målgrupper, geograﬁ, demograﬁ,

F.eks. Kvinder i alderen 18-35.

Dynamisk annonceindhold
●

Målgruppe

detaljeret målretning, sprog og forbindelser.

Placeringer

Lad Facebook vise forskellige kombinationer af billeder

●

Vælg mellem automatiske eller manuelle placeringer.

og overskrifter i din annonce, så det matcher din

●

Brug brandsikkerhed til at kontrollere, hvor dine

målgruppes behov.

Budget og tidsplan

annoncer må blive vist.

Optimering for levering

●

Vælg mellem dagligt budget eller et livstidsbudget.

●

Husk at angive din optimering for annoncelevering.

●

Angiv en start og slutdato, såfremt du har brug for det.

●

Hvad er priskontrol?

●

Du kan også benytte annonceplanlægning med et
livstidsbudget.

LIVE: Sådan opretter du dit annoncesæt

Øvelse: Opret dit annoncesæt
Følg Guide 2 (www.kortlink.dk/2a6m8)
Opret et annoncesæt på 30 minutter

Annoncer på Facebook
Den primære tekst
Skriv op til 125 tegn i din annoncetekst.

Det graﬁske indhold
Overskrift

Her vises dit format, som f.eks. billede,
video, diasshow, karrusel eller lignende.

Tilføj op til 5 forskellige overskrifter.

Opfordring til handling (CTA)
Beskrivelse
Bliver ikke altid vist i annoncen.

En knap der opfordrer til den handling, som
brugerne skal udføre, når de ser annoncen.

Genopfriskning af annonceformater
Billede

Video

Diasshow

Genopfriskning af annonceformater
Karrusel

Lynoplevelse

Samling

Annoncer: Graﬁsk materiale
Vis personer, som bruger dit produkt
●

En naturlig del af folks sociale sammenhæng.

Husk at mindre (tekst) er mere værd
●

For meget tekst kan virke forstyrrende.

Fasthold visuel ensartethed
●

Fasthold din visuelle identitet, så folk kan genkende dig.

Hav ét enkelt fokuspunkt
●

Bed folk om kun at forholde sig til én ting.

Brug billeder med høj opløsning
●

Vær opmærksom på størrelsen og kvaliteten af dit indhold.

●

Brug www.canva.com til at skabe spændende annonceindhold!

Annoncer: USP’er
Hvad er en USP?
●

Unique Selling Proposition.

●

Unikke fordele, som du kan tilbyde dine kunder.

●

Du skal speciﬁcere, hvad og hvorfor kunden skal købe dine produkter eller ydelser.

●

Spørg dig selv: “Hvad er dine kunders smerter og drømme?” og “Hvorfor skal dine
kunder handle hos netop dig frem for en hver anden virksomhed?”.

●

Brug dem aktivt i dine annoncetekster.

Eksempler på USPér
●

Det kan være særlige speciﬁkationer eller egenskaber - eller måske subjektive
oplevelser eller følelser, som dit produkt skaber eller medfører.
a.

Hurtig levering (1-3 hverdage)

b.

Få en gratis prøvetime.

c.

20% på din første ordre.

d.

Fri fragt.

Annoncer: De 6 principper
Hvad er de 6 principper?
Robert Cialdini der har udforsket de faktorer, der påvirker de beslutninger, som folk tager - især i forhold til salg og indkøb.
Han fandt ud af, at beslutningsindﬂydelse er baseret på seks nøgleprincipper:

1. Gensidighed

4. Autoritet

Helt enkelt handler dette princip om at give tilbage

Folk er mere tilbøjelige til at følge virksomheder eller

til andre, man har modtaget noget fra før.

personer, hvis de fremstår som troværdige eksperter.

2. Forpligtelse & Konsistens

5. Synes godt om (Liking)

Folk kan lide at være i overensstemmelse med de ting,

Folk foretrækker at sige ja til dem, de kan lide. Vi kan lide

de tidligere har sagt eller gjort.

mennesker der ligner os, der giver os komplimenter og som

3. Konsensus (Social proof)

samarbejder med os om gensidige mål.

Mennesker er sociale af natur, og derfor kigger vi typisk på

6. Knaphed (Scarcity)

hvad andre gør, inden vi selv beslutter os.

Folk eftertragter ting endnu mere, hvis der er en mangel på
dem.

Annoncer: CTA
Hvad er en CTA?
●

Call-To-Action - en betegnelse for f.eks. knappen på din Facebook annonce,
men også dine knapper på dit website.

●

Hensigten med en CTA er at opfordre kunder til at udføre en værdifuld
handling - uanset om det er i en annonce, et nyhedsbrev eller på dit website.

●

Facebooks CTA-knap har en række valgmuligheder som f.eks. “Køb nu”,
“Tilmeld dig” eller “Kontakt os”.

●

Du kan både opfordre til en handling via Facebooks CTA-knap i annoncen,
men også i din annoncetekst.

Hvad er en god CTA i en annoncetekst?
●

Enkel, relevant og speciﬁk formulering.

●

Der skal ikke være nogen tvivl om, hvad kunden skal gøre.

●

Du skal ikke være bange for at være konkret!

Annoncer: Emojis
Hvad er en emoji?
●

De søde små ansigter (reaktioner), som du kan benytte i dine
annoncetekster.

Er det uprofessionelt at bruge emojis i sine annoncer?
●

Facebook er først og fremmest et socialt medie - kend kulturen.

●

Det er modtageren, som bestemmer om der skal bruges emojis.

●

Tonen i din virksomhed skal også med i dine overvejelser.

Derfor anbefaler vi emojis
●

Det skaber blikfang, så du skiller dig ud - vores hjerner reagerer
nemlig oftest på det visuelle.

●

Det kan være med til at forstærke dit budskab.

●

Gestikulering og mimik - undgå misforståelser i din kommunikation.

Annoncer: Landingsside
Hvad er en landingsside?
●

Den side på dit website, som en bruger lander på, efter han
eller hun har klikket på linket i din annonce.

●

Du indtaster webadressen, når du opretter din annonce i
annonceadministratoren.

Derfor er landingssiden vigtig for dine annoncer
●

Annoncerne er måske kun 30% af beslutningsprocessen.

●

Landingssiden er med til at konvertere dine besøgende.

Sådan kan du optimere på din landingsside
●

Kontinuerligt budskab på tværs af annonce og landingsside.

●

Intuitivt design (brugervenlighed).

●

Synlige CTA-knapper.

LIVE: Sådan opretter du en annonce

Eksempler på annoncer, der har præsteret godt!

Eksempler på annoncer, der har præsteret godt!

Øvelse: Opret en annonce
Følg Guide 3 (www.kortlink.dk/2a6m8)
Opret en annonce på 45 minutter

Eksempel på en komplet annoncekampagne
Trin 1: Virksomheden Jasper’s Market beslutter sig for at køre en kampagne med målsætningen Traﬁk.

Målsætningen Traﬁk

Trin 2: Inden for denne kampagne opretter de 3 annoncesæt, som hver især fokuserer på en anden by.

København
18-65 år

Århus
18-65 år

Odense
18-65 år

Trin 3: Inden for hvert annoncesæt opretter de 3 forskellige annoncer, der viser deres friske fødevarer.

Næste workshop
I dagens workshop...
●

Skulle du gerne have en bedre forståelse af, hvordan du…
a.

Opretter en kampagne.

b.

Opretter et annoncesæt.

c.

Opretter en annonce.

Til næste workshop...
●

Lærer du mere om hvordan du på bedst mulig vis udnytter
Facebooks mere avancerede værktøjer som f.eks. en Facebook
Pixel, herunder oprettelse af en, samt tips og tricks til speciﬁkke
annonceringsstrategier, du kan tage med hjem og teste af på din
egen forretning.

Spørgsmål?

Tak for i dag!

Vi ses til online sparring i næste uge
morten@makeitmedia.dk
louise@makeitmedia.dk

