Guide 1

Opret en Facebook Pixel
Sådan gør du:
1. Gå til Virksomhedsindstillinger i din Business Manager h
 er.
○

OBS.: Er du en af dem, der sidder i Facebook Business Suite, når du klikker på
ovenstående link, skal du gøre følgende for at komme til dine
virksomhedsindstillinger:
■

Klik på Flere værktøjer i kolonnen ude i venstre side.

■

En ny kolonne åbner. Klik på V
 irksomhedsindstillinger.

■

Gå videre til trin 2.

2. Tryk på D
 atakilder i menuen til venstre og klik dernæst på Pixels.

3. Tryk på den blå knap T
 ilføj.
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4. Du skal nu til at oprette din pixel. Under P
 ixelnavn skal du navngive din pixel.
5. Under U
 ndersøg din website for enkle opsætningsmuligheder indtaster du
webadressen til din hjemmeside.
6. Tryk på F
 ortsæt.
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7. Tryk på O
 psæt pixlen nu.

8. Du har nu forskellige muligheder alt efter hvilket system, du bruger til din
hjemmeside. I vores tilfælde kan Facebook se, at vi bruger WordPress.

9. Vi kan derfor vælge, at opsætte med en partnerintegration (WordPress) eller indsætte
den manuelt via kodning på hjemmesiden.
10. Vi anbefaler, at du vælger din P
 artnerintegration - uanset hvilket system du bruger.

3

11. Når du trykker på O
 psæt med [din partnerintegration] vil du blive guidet af Facebook
gennem alle indstillinger for, hvordan du opretter din pixel på din hjemmeside (se
eksempel på WordPress nedenfor).

12. Du kan trykke på G
 ennemse vores partnere, hvis du ønsker at bruge en anden
partnerintegration.
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13. Ønsker du alligevel at gøre det selv, trykker du på Opsæt manuelt. Facebook vil
dernæst generere koden for dig, som du selv skal indsætte i koden på din
hjemmeside.
14. Ved at trykke på Opsæt manuelt, vil du også have muligheden for at sende koden til
din webudvikler på e-mail.

15. Når du har været gennem hele installationsprocessen er næste skridt, at tjekke om
den er indsat korrekt, og om den rent faktisk sporer, når man går ind på din
hjemmeside. Det kommer vi til i næste øvelse.
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