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Vi vil komme ind på følgende øvelser under workshoppen:

● Sådan installerer du en Facebook Pixel på dit website.

● Sådan verificerer du, at din Facebook Pixel virker.

● Sådan opretter du en brugerdefineret målgruppe og en kopimålgruppe på 

baggrund af din Facebook Pixel.

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 Breakout Room og underviseren vil besvare dem.

● Brug chatten til at stille spørgsmål eller stil dem mundtligt under øvelsen.

Øvelser og breakout rooms



En Facebook Pixel er...

● Et stykke kode, man integrerer på sit website med henblik på at kunne måle, 

optimere og målrette kampagner på Facebook.

● Koden lader Facebook indsamle data om websitets besøgende, herunder 

hvem de er (på Facebook), og hvilken adfærd de har på websitet (hvad de 

foretager sig). 

People based tracking

● Facebooks Pixel-sporing tager udgangspunkt i den besøgendes bruger-ID på 

Facebook, når den registrerer adfærden.

● Dermed kan den spore handlinger på tværs af enheder, hvilket gør 

målingerne mere præcise end f.eks. målingerne i Google Analytics.

Hvad er en Facebook Pixel?



Vi anbefaler...

● At du indsætter en Facebook Pixel på dit website med det samme – også selvom 

du endnu ikke er 100 procent sikker på, at du vil køre kampagner på Facebook.

● Pixlen begynder (logisk nok) først at indsamle data på de besøgende, idet det 

indsættes på websitet.

● Derfor nytter det ikke noget, at du først indsætter det, når du vil i gang med at 

annoncere.

● Når din pixels grundkode og tilhørende hændelseskoder (mere herom senere) er 

indsat på websitet, får du som annoncør adgang til en række funktioner, som 

virkelig kan forbedre dine kampagner på Facebook markant.

Derfor skal du have en Facebook Pixel



Det skal du gøre:

● Du skal oprette din Facebook Pixel i din Business Manager.

● Dernæst skal du indsætte stamkoden på dit website.

● Du kan bagefter opsætte hændelser med henblik på at måle de handlinger, der er 

vigtige for dig.

● Til sidst skal du tjekke om din Facebook Pixel fungerer korrekt.

Du kan indsætte din Facebook Pixel på 3 forskellige måder:

● Du kan gøre det ved ved hjælp af en partnerintegration.

● Du kan gøre det manuelt ved selv at indsætte koden.

● Du kan gøre det ved at sende koden til din webudvikler.

Sådan indsætter du en Facebook Pixel



Mulighed 1: Gør det via en partnerintegration

● Indsæt stamkoden (din Facebook Pixel) på dit website - helt uden at 

bruge kode.

● Brug denne metode, hvis f.eks. du har et website, der er opsat i 

WordPress, WooCommerce, Shopify eller bruger Google Tag 

Manager.

● Når du vælger denne metode, udarbejder Facebook en specifik guide 

til netop dét system, du benytter dig af.

● Følg denne guide for at installere pixlen på dit website.

● Facebooks guides er utrolig brugervenlige.

Sådan indsætter du en Facebook Pixel



Mulighed 2: Gør det manuelt

● Indsæt stamkoden (din Facebook Pixel) på dit website manuelt.

● Facebook generer en stamkode til dig, som du dernæst selv kan 

indsætte på dit website (i header-afsnittet).

● Brug denne metode, hvis du har teknisk snilde og adgang til 

koden bag dit website.

Mulighed 2: Send koden til din webudvikler

● Indtast en e-mail, når du opretter din pixel og send den til din 

webudvikler, som kan indsætte den på websitet for dig.

● Brug denne metode, hvis du i forvejen har et webbureau til at 

varetage dit website.

Sådan indsætter du en Facebook Pixel



Sådan opretter du en Facebook Pixel i din 

Business Manager og finder din stamkode.

LIVE gennemgang



Med udgangspunkt i Guide 1 skal du oprette en 

Facebook Pixel og indsætte den på dit website.

45 minutter  /  www.kortlink.dk/2ac62

Øvelse: Opret en Facebook Pixel

http://www.kortlink.dk/2ac62


Hvad er en Facebook Pixel Helper?

● Det er en gratis Chrome-udvidelse, der automatisk tjekker websites for en 

Facebook Pixel-kode.

● Når udvidelsen er installeret, vises et </> ikon (Pixel Helper-ikonet) i øverste højre 

hjørne af browseren ved siden af   adresselinjen.

● Når et website har en Facebook Pixel installeret, bliver Pixel Helper-ikonet blåt, og 

der vises et lille grønt tal.

● Når du klikker på Pixel Helper-ikonet, så vises en lille popup med oplysninger, du 

kan bruge til at verificere, fejlfinde og forbedre din pixel.

Sådan verificerer du med Facebook Pixel Helper

● Gå til dit website i Chrome-browseren, og klik på Pixel Helper-ikonet. Pop-up'en 

fortæller, hvilke pixels der blev fundet på websiden, og om de er indlæst korrekt.

Sådan verificerer du din Facebook Pixel



Hvad er Hændelsesadministratoren?

● Du finder din Hændelsesadministrator i din Business Manager.

● Her kan du se dine pixeldata og verificere, om din Facebook Pixel 

virker.

● Se eksempelvis antallet af besøgende, tilføjelser til kurv, køb, 

udfyldelse af formularer og meget mere.

Sådan verificerer du med din Hændelsesadministrator

● Du kan se antallet af PageView-, ViewContent-, AddToCart- og 

Purchase-hændelser osv., der har været de seneste 28 dage.

● Passer tallene med mine reelle ordre?

● Passer tallene med antallet af leads gennem kontaktformular?

● Test din opsætning gennem ‘Testhændelser’. 

Sådan verificerer du din Facebook Pixel



Sådan verificerer du din Facebook Pixel med Facebook 

Pixel Helper og din Hændelsesadministrator.

LIVE gennemgang



Med udgangspunkt i Guide 2 skal du i din 

Chrome-browser installere Facebook Pixel Helper.

20 minutter  /  www.kortlink.dk/2ac62

Øvelse: Installér Facebook Pixel Helper

http://www.kortlink.dk/2ac62


Hvad er en hændelse?

● Når der udføres en bestemt handling på dit website (f.eks. hvis nogen tilføjer 

en vare til deres indkøbsvogn), udløses din Facebook-pixel og logger den som 

en "hændelse".

● Du kan derfor bruge din Facebook Pixel til at indfange specifikke hændelser 

eller handlinger, der foregår på dit website.

● Du opsætter dine standardhændelser, når du opretter din pixel eller vælge at 

tilføje dem senere.

Du kan opsætte og indfange 3 forskellige slags hændelser:

● Standardhændelser.

● Brugerdefinerede hændelser.

● Brugerdefinerede konverteringer.

Indfang hændelser med din Facebook Pixel



Hvad er standardhændelser?

● Standardhændelser er en række bestemte handlinger, der sker på dit website, 

som er prædefineret af Facebook.

● Det er f.eks. udfyldelse af en kontaktformular, visning af indhold, køb, tilføjelse 

til kurv osv.

● Din Facebook Pixel vil automatisk forsøge at registrere disse handlinger, når du 

indsætter din Facebook Pixel på dit website.

● Indsætter du din Facebook Pixel manuelt på dit website, skal du dog selv 

indsætte koden til dine standardhændelser.

Hvad kan du bruge standardhændelser til?

● Du kan anvende standardhændelser til at få konverteringer, optimere efter 

bestemte konverteringer i dine kampagner og opbygge værdifulde målgrupper.

Nr. 1: Standardhændelser



Hvad er brugerdefinerede hændelser?

● Brugerdefinerede hændelser er handlinger, der ikke hører under Facebooks 

standardhændelser.

● Det er hændelser, som du selv indsætter i koden på dit website.

● Du kan selv navngive dine brugerdefinerede hændelser.

● Processen med at opsætte brugerdefinerede hændelser er egentlig det samme 

som at indsætte standardhændelser på dit website manuelt.

● Du tilføjer bare dit eget navn og din egen kode i stedet for 

standardhændelseskoder.

Hvad kan du bruge brugerdefinerede hændelser til?

● Hvis Facebooks standardhændelser ikke er tilstrækkelige, kan du oprette dine 

egne, brugerdefinerede hændelser ved at tilføje dem til dit websites kode.

Nr. 2: Brugerdefinerede hændelser



Hvad er brugerdefinerede konverteringer?

● En brugerdefineret konvertering er en måde, hvorpå du kan spore en bestemt 

handling på dit website.

● Det kan f.eks. være en filtrering af alle køb, så du eksempelvis kan måle 

antallet af køb af tasker til en bestemt målgruppe.

● Du opretter brugerdefinerede konverteringer i din Hændelsesadministrator.

Hvad kan du bruge brugerdefinerede konverteringer til?

● Du kan gøre brug af brugerdefinerede konverteringer, hvis du ikke kan tilføje 

standardhændelser på dit website.

● Du kan også gøre brug af dem, hvis du ønsker at tilpasse dine hændelser 

yderligere, eller hvis du gerne vil optimere dine kampagner mod specifikke 

hændelser på dit website.

Nr. 3: Brugerdefinerede konverteringer



Hvad er en brugerdefineret målgruppe?

● En brugerdefineret målgruppe består af personer, som allerede har udvist 

interesse i din virksomhed eller dit produkt (retargeting). Du kan oprette en 

målgruppe ud fra dine egne kilder eller bruge Facebooks kilder. 

● Opret de mest relevante målgrupper ved at tilføje personer fra de kilder, som er 

mest værdifulde for dig (oftest dine egne kilder gennem Facebook Pixel eller 

kundelister).

● Du kan f.eks. oprette en målgruppe med alle der har besøgt dit website de sidste 

30 dage, eller målrette personer der har foretaget et køb på dit website de sidste 

180 dage.

● Facebook Pixel kan max gå 180 dage tilbage. Facebooks kilder kan gå 365 dage 

tilbage. 

Introduktion til brugerdefinerede målgrupper



Hvad er en kopimålgruppe?

● En kopimålgruppe oprettes ved at angive en kildemålgruppe, og Facebook 

identificerer så personer der minder om den kilde, som du har angivet. 

● Du kan bruge dine brugerdefinerede målgrupper til at oprette lookalike 

målgrupper. 

● Jo mere værdifuld din kilde er, desto bedre målgruppe får du. 

● MEN! Du skal have min. 100 personer i kilden for at kunne oprette en 

kopimålgruppe, men Facebook anbefaler min. 1000 for at kunne identificere 

effektivt nok. Så volumen har også noget at sige. 

● En kundeliste eller “Køb” er rigtig gode kilder at gøre brug af.

Introduktion til kopimålgrupper



Med udgangspunkt i Guide 3 skal du oprette en 

brugerdefineret målgruppe (besøgende de seneste 180 dage) 

og en kopimålgruppe med din brugerdefineret målgruppe.

45 minutter  /  www.kortlink.dk/2ac62

Øvelse: Opret målgrupper

http://www.kortlink.dk/2ac62


Indtænk salgstragten i din annoncering

● Top-funnel: Skab opmærksomhed og interesse. 

Blikfang-indhold med fokus på smerter og drømme. 

● Mid-funnel: Uddyb hvorfor din løsning er den bedste. Hvad 

er det, du løser og hvordan? Pris, bæredygtighed, tid osv.

● Bottom-funnel: Smid dit bedste tilbud på banen. Fokus på 

stærkeste USPer. Mest værdi for pengene.  

Start med at plukke de lavthængende frugter og 

bevæg dig opad.

Funnel-baseret strategi (den digitale kunderejse)



● Opbyg din funnel gennem Facebooks kampagnemålsætninger.

● Brug deres inddeling eller byg det hele i konverteringer (anbefalet). 

● Top funnel: Optimer f.eks. mod “Visning af indhold”. 

● Mid-funnel: Optimer f.eks. mod “Tilføjelse til kurv”.

● Bottom-funnel: Optimer f.eks. mod “Køb”. 

Funnel-baseret strategi (den digitale kunderejse)

OVERVEJELSE

● Trafik

● Interaktion

● Installation af app

● Videovisninger

● Leadgenerering

KENDSKAB

● Kendskab til brand 

● Rækkevidde

KONVERTERING

● Konverteringer

● Salg fra produktkatalog

● Forretningsbesøg



Vores top 5 anbefalede fremgangsmåder

1. Den simple funnel (top og bottom / prospecting og 

retargeting 

2. Sequential Retargeting (kundeflow inkl. social proof)

3. Abandon Cart eller Påbegyndt betaling (høj værdi 

hændelse lige før konvertering)

4. Varm og kold retargeting (bred vs. snæver)

5. Brugen af både Facebooks kilder og egne kilder



Sequential Retargeting:

● Webshop der ønsker at nå ud til nye kunder vha. målretning mod besøgende på websitet.

Leadkampagne med katalog og rabatkode:

● Smykkebrand der ønsker at få flere kunder med brugen af en rabatkode vha. målretning mod besøgende 

på websitet og dynamisk produktvisning.

Indsamling af SQL (prospecting og retargeting):

● Andelsforening der ønsker at skaffe flere leads vha. en prospecting og retargeting kampagne.

Indsamling af e-mail subscribers (konsolidering):

● Politisk organisation der ønsker at indsamle flere e-mailadresser til deres nyhedsbrev vha. en 

konsolidering af både egne og Facebooks kilder samt kopimålgruppe.

Eksempler på opsætninger med gode strategier



● Kampagnemålsætning: Konverteringer.

● Mål: Nye kunder / salg af produkter.

● Budget: 25 kr. om dagen.

Eksempel: Sequential Retargeting

Kampagne:

Annoncesæt:



Eksempel: Sequential Retargeting
Annoncesæt 1: 7 dage (social proof) Annoncesæt 2: 8-14 dage (made in DK) Annoncesæt 2: 15-21 dage (DNA)



● Kampagnemålsætning: Leadgenerering.

● Mål: Nye kunder / salg af produkter.

● Budget: 10 kr. om dagen.

Eksempel: Leadkampagne med katalog og rabatkode

Kampagne:

Annoncesæt:



Eksempel: Leadkampagne med katalog og rabatkode
Annoncesæt 1: Retargeting - 30 dage



● Kampagnemålsætning: Leadgenerering.

● Mål: Indsamling af SQL.

● Budget: 100 kr. om dagen.

Eksempel: Leadkampagne (SQL)

Kampagne:

Annoncesæt:



Eksempel: Leadkampagne (SQL)
Annoncesæt 1: Kopimålgruppe (prospecting) Annoncesæt 1: Retargeting - 180 dage



● Kampagnemålsætning: Leadgenerering.

● Mål: Indsamling af e-mail subscribers.

● Budget: 50 kr. om dagen.

Eksempel: Leadkampagne (nyhedsbrev)

Kampagne:

Annoncesæt:



Eksempel: Leadkampagne (nyhedsbrev)
Annoncesæt 1: Kopimålgrupper (samlet) Annoncesæt 2: Retargeting - 180 dage



I dagens workshop...

● Skulle du gerne have en bedre forståelse af, hvordan en 

Facebook Pixel fungerer, og hvordan du kan opsætte 

kampagner, annoncesæt og annoncer på baggrund af 

mere avancerede annonceringsstrategier og med fuld 

udnyttelse af din Facebook Pixel.

Dagens workshop



Spørgsmål?



Vi ses til online sparring i næste uge

morten@makeitmedia.dk

louise@makeitmedia.dk

Tak for i dag!


