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

- Sådan opretter du en velkomst e-mail i MailChimp.

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 - ikke under oplægget.



Introduktion til e-mail automation

Hvad er e-mail automation?
• Automatisering af e-mails inden for e-mail-marketing er at 

automatisere dele af din e-mail indsats. 
• Hertil kan du sende personlige beskeder til både potentielle kunder 

og kunder efter en tidsplan, eller når specifikke handlinger er opfyldt.
• Det sparer dig tid og besvær med at oprette og sende e-mails ud hver 

gang en person på din mailliste f.eks. udviser interesse for dit brand 
eller besøger dit website.

Hvad er e-mail automation ikke?
• E-mails, dine kunder får, når de afgiver en ordre, er ikke inden for 

e-mail automation.
• Det er transaktionsmails, der sendes automatisk. F.eks. "tak for din 

ordre" og "dit produkt er afsendt".
• Formålet er her at underrette og ikke engagere kunden.



Lad os vise dig, hvad e-mail 
automation kan

• Tilmeld dig her: http://asento.dk/email-academy/



Derfor skal du bruge e-mail 
automation

Sæt dit salg på autopilot..
● Du har mulighed for at automatisere store dele af din e-mail indsats.
● Engager med dine kunder - de vil forvente det.

Konvertér e-mail subscribers til kunder
● “Nurture” (plej) dine e-mail subscribers effektivt med automatiske e-mails gennem din 

salgstragt, så de til sidst konverterer.
● Suppler dine organiske indsats (kampagnemails/nyhedsbreve)

Analyser din performance
● Indblik i data, der gør, at du kan identificere, hvilke elementer i dine automatiserede e-mails, der 

skaber værdi for din virksomhed. (mere om KPI’er senere)
● Optimér effektiviteten af   dine e-mails.



Derfor skal du bruge e-mail 
automation

Øg effektiviteten
● F.eks. kontakten med inaktive e-mail subscribers, beregning af dit investeringsafkast 

(ROI), lagring og sporing af kundedata samt vurderingen af en potentiel kundes 
interesse og deres hensigt om at købe vha. leadscoring (mere om dette senere).

Forbedr dit engagement
● E-mail automation gør det muligt for dig at sende personaliserede og rettidige 

e-mails ud til dine e-mail subscribers.
● Det øger dine subscribers engagement, da du rammer dem på det helt rigtige 

tidspunkt med det helt rigtige indhold, hvilket skaber positive associationer med dit 
brand.



Hvordan fungerer e-mail 
automation?

Sådan fungerer automatiserede e-mails
● E-mail automation er bygget på triggers og handlinger. 

- Hvad kan en trigger være?

● Herefter sker en handling. Et eksempel på en handling kan være:
- En sendt mail.
- Berigelse af en bruger i form af et tag. 

● Du opretter et e-mail automation flow inde i din e-mail marketing 
platform: Som f.eks. MailChimp, ActiveCampaign eller Klaviyo.

● Opsætningen af et e-mail flow består som regel af følgende:
a) Valg af trigger.
b) Tilføjelse af regler.
c) Opsætningen af indhold i din e-mail.

● Herefter kan du yderligere berige dine permissions/subscribers, når de 
engagerer sig med dine e-mails, hvilket er data, som du kan arbejde 
videre med efterfølgende.



Eksempler på automatiserede 
e-mails

B2B virksomheder:
● Velkomstmail med passende indhold
● Automatiske e-mails, der sendes, når en besøgende ser en bestemt side på dit website.
● Automatiske e-mails, der sendes, når en potentiel kunde viser gentagende interesse for 

bestemte produkter eller tjenester.
● Automatiske mails, der sendes et bestemt antal dage efter levering, da du ved, at det er 

her kunden skal bruge denne information.
● Automatiske e-mails, der er eksempler på, hvordan man som kunde får det optimale ud af 

dit produkt.  
● Automatiske e-mails, der gør, at du opfattes som “thought-leader” i form af artikler og 

blogindlæg omkring den branche du befinder dig i med how-to’s, guides eller lignende.
● Automatiske e-mails, der reducerer churn rate ved at spørge ind til begrundelsen for 

opsigelse af abonnement = data. 



B2C virksomheder:
● Velkomst automation (mere om den senere)
● Abandoned cart automation
● Browse abandonment automation
● Reward automation
● Jubilæums automation

- Fødselsdag
- Årsdag for tilmeld
- Årsdag for køb

● Retention/winback automation
- Aflæs din data

● Product review automation

Eksempler på automatiserede 
e-mails



Hvorfor benytte sig af en velkomst 
automation?

1183 adspurgte. Målgruppen for rapporten er marketing- og 
kommunikationsansvarlige i danske virksomheder og organisationer samt 
reklame- og digitale bureauer. 

● 60% af de danske virksomheder sender ikke automatiserede emails
● Overvejende sammenhæng mellem virksomhedernes brug af automatiserede 

mails med graden af succes. 
- 59% af dem, der betragter deres e-mail indsats som en succes, benytter sig af 

automatiserede e-mails.
- Kun 26% af dem, som ser deres e-mail indsats som mindre succesfulde, gør sig i 

automatiserede e-mails.  

Tallene er fra Email Summits årsrapport, 2020.



Hvorfor benytte sig af en velkomst 
automation?

Nøgletal
● Åbningsrate på 82% vs. 32% på kampagnemails
● 3x så høj konverteringsrate som kampagnemails

Byd nye subscribers velkommen
● En velkomst e-mail er det første indtryk, en virksomhed giver med en ny subscriber.
● Velkomst e-mails kan indeholde videoer, særlige tilbud, en tilmeldingsformular eller 

bare et velkommen ombord-budskab for at etablere et forhold til den nye person.
● En velkomst e-mail eller en række af velkomst e-mails er den enkleste form for 

automatisering inden e-mail markedsføring.
● Uddan dine kunder

Hvad skal velkomst e-mails indeholde?
● Sig tak og udvis taknemmelig over tilmeldingen til dit nyhedsbrev.
● Vær personlig ved at bruge deres fornavn.
● Fortæl, hvad de kan forvente af indhold og hyppigheden af e-mails.
● Del værdifuldt indhold, såfremt du har det.
● Link til dine andre sociale medier, så du opfordrer til yderligere engagement.
● Fremhæv dine kontaktoplysninger, så de ved præcis, hvordan de kan få hjælp.



Velkomst e-mails

Velkomst e-mail
● Formål: Byder folk velkommen, når 

de tilmelder sig nyhedsbrev.
● Handling/trigger: Tilmelding.
● Tidspunkt: Med det samme.
● Hvem kan bruge det: Både B2C og 

B2B virksomheder, der har et 
nyhedsbrev med en mailliste.



Velkomst e-mails
LIVE gennemgang

Sådan opretter du en velkomst e-mail i MailChimp



Velkomst e-mails
Øvelse 1: Opret en automatisk velkomst 

e-mail
Følg guide 1 for opsætte en automatisk 

velkomst e-mail i MailChimp.
45 minutter - www.kortlink.dk



Andre typer af automatiserede 
e-mails 

Forladt kurv (e-mail)
● Formål: Opfordring til at gennemføre køb, hvis de efterlader varer i 

deres indkøbskurv.
● Handling/trigger: Forlader indkøbskurv.
● Tidspunkt: 6 timer efter at kunden forlader kurv.

Forladt kurv (e-mail flow)
● Formål: Opfordring til at gennemføre køb med en række 

påmindelser, hvis de efterlader varer i indkøbskurven.
○ E-mail 1: Sendes 1 time efter.
○ E-mail 2: Sendes dagen efter.
○ E-mail 3: Sendes 3 dage efter.



Andre typer af automatiserede 
e-mails 

Tillykke med dagen (e-mail)
● Formål: Send en årlig e-mail baseret på dine 

subscribers fødselsdag.
● Handling/trigger: Fødselsdag.
● Tidspunkt: Mest aktiv.

Tillykke med dagen (e-mail flow)
● Formål: Send årlige e-mails baseret på en dine 

subscribers fødselsdag.
○ E-mail 1: 1 dag før fødselsdagen.
○ E-mail 2: På dagen.
○ E-mail 3: 1 dag efter fødselsdagen.



Andre typer af automatiserede 
e-mails 

Re-engagement (e-mail)
● Formål: Send en e-mail til kunder, der ikke har 

købt inden for en bestemt tidsramme.
● Handling/trigger: Ikke købt produkter eller 

tjenester.
● Tidspunkt: 120 dage efter tilmelding eller sidst 

købt.

Re-engagement (e-mail flow)
● Formål: Send en række af e-mails til kunder, der 

ikke har købt inden for en bestemt tidsramme.
○ E-mail 1: 120 dage efter sidste køb eller 

tilmelding.
○ E-mail 2: 240 dage efter sidste køb eller 

tilmelding.
○ E-mail 3: 360 dage efter sidste køb eller 

tilmelding.



Introduktion til segmentering

Hvad betyder segmentering?
● Segmentering betyder at opdele de personer, der findes på din liste i segmenter.
● Send e-mails af sted, der er tilpasset det enkelte segment.
● Hvert segment er sammensat af personer, der minder om hinanden på punkter, der 

giver mening for det, du tilbyder.

Hvorfor er det vigtigt med segmentering af din mailliste?
● Personerne på din mailliste er ikke en homogen masse.
● De køber – og køber ikke – af forskellige grunde.
● De bor forskellige steder, de interesserer sig for forskellige ting og reagerer på 

forskellige ting.
● Segmenterer du dine subscribers, kan du ramme potentielle kunder med 

knivskarpe budskaber, målrettet deres individuelle behov.



Introduktion til segmentering

Hvad får du ud af segmentering?
● Mere relevante budskaber fører til flere positive reaktioner fra subscribers.
● Med skræddersyede e-mails er dine subscribers mere tilbøjelige til at…

a. Åbne dine nyhedsbreve = Øget åbningsrate.
b. Klikke på links i dine nyhedsbreve = Øget klikrate.
c. Besøge din hjemmeside = Øget trafik.
d. Bruge lang tid på din hjemmeside = Øget engagement.

● Bonus: E-mail segmentering medfører typisk også, at færre afmelder sig eller 
anmelder dine e-mails som spam. 

● Det kræver, at de e-mails, du sender til hvert segment, sidder lige i skabet i forhold 
til deres behov.

● En veludført e-mail til et udvalgt segment er mindst lige så vigtig som selve 
segmenteringen. 



Sådan segmenterer du dine 
subscribers

Hvordan skal du overordnet bære dig ad?
● Der findes ikke bare én opskrift på segmentering.

- Det afhænger primært af to faktorer:
- Hvad du tilbyder – hvad der giver mening for din forretning.
- Den data du har på dine subscribers, og som du har adgang til.

- Stil dig selv spørgsmål som…
- Hvilke kendetegn har de?
- Hvad siger det om deres adfærd, interesser, præferencer og 

motivationer?
- Kan du spotte nogle kendetegn blandt en større gruppe, der dermed 

minder om hinanden?



Berig dine tilmeldte med tags

Hvad er tags?
● Tags er en form for etiketter, du opretter for at hjælpe med at organisere 

og kategorisere dine subscribers.
● Lav din egen struktur og tag subscribers baseret på data, du har på 

dem. 
● F.eks. hvis de har tilmeldt sig et bestemt event, deltaget i en 

konkurrence, downloadet noget bestemt indhold eller udført en anden 
specifik handling.

Hvad bruger man tags til og hvordan?
● Tilpas dine subscribers med tags, som du vil.
● Brug dem til en omfattende taggingstruktur til at organisere alle dine 

subscribers, eller bare et par tags til let at identificere nogle 
nøgleelementer.

● Send e-mails til subscribers med bestemte tags, opret segmenter på 
baggrund af dine tags eller brug dem i din automatisering, hvor en 
e-mail bliver sendt, når et bestemt tag bliver tilføjet til en subscriber.



Dynamiske segmenter

Segmentering ud fra aktivitet
● Opret segmenter ud fra dine potentielle kunders interaktion – eller 

manglende interaktion – med dine tidligere e-mails.
● Forholdsvis simpel metode, da den data, allerede findes i de fleste 

e-mail marketing systemer.
● Kig f.eks. på hvem der har:

a. Åbnet eller ikke åbnet bestemte e-mails.
b. Klikket eller ikke klikket på links i bestemte e-mails.

● Omvendt kan du også undersøge, hvem der:
a. Aldrig eller sjældent har åbnet nogle af dine e-mails.
b. Aldrig eller sjældent har klikket på links i nogle af dine e-mails.

● Send eksempelvis en “vi savner dig” e-mail eller opfordr dem til at 
afmelde dit nyhedsbrev.



Kreative eksempler på 
segmentering

2. Segmentering ud fra dato for tilmelding
● Opdel dine subscribers på din mailliste i segmenter ved at 

kigge på datoerne for, hvornår de er tilføjet.
● Det giver et overblik over hvem der er nye, og hvem der ikke 

er.
● Send eksempelvis intro-tilbud eller bonusser af sted til nye 

subscribers eller tilsvarende til dem, der loyalt har fulgt dit 
nyhedsbrev i længere tid.

● Overvej, om det giver mening at lave e-mails med forskelligt 
indhold til de to segmenter.



Kreative eksempler på 
segmentering

3. Segmentering ud fra købsaktivitet
● Opret segmenter ud fra, hvad dine subscribers køber i din webshop.
● Gør kunden opmærksom på, hvilke produkter, der:

a. Med fordel kan supplere købet, f.eks. et par sko, der passer til de 
nyindkøbte bukser.

b. Findes i samme kategori som købet, f.eks. en bluse i samme stil 
som den nyindkøbte.

● Lav et segment over de subscribers, der lægger dine produkter i 
indkøbskurven men ikke gennemfører købet.

● MailChimp har f.eks. allerede indbyggede segmenter som f.eks: 
a. Kunder, der har købt produkter inden for de sidste 30 dage.
b. Kunder, der har foretaget deres allerførste køb.
c. Kunder, der ikke har købt noget inden for de sidste 8 måneder.



Kreative eksempler på 
segmentering

4. Segmentering ud fra demografi
● I MailChimp er data om hver enkelt person på din mailliste gemt i 

‘List Fields’ eller ‘Merge Fields’.
● Det kan f.eks. være, du har data på:

a. Jobstilling.
b. Køn.
c. Postnummer.
d. Alder.

● Du indsamler typisk denne data gennem din tilmeldingsformular 
eller ved at sende et spørgeskema.

● Fokusér på det, der er relevant for dig at vide om dine subscribers.
● Har du f.eks. produkter eller ydelser til mænd og kvinder?
● Holder du et event, der kun er målrettet personer på et bestemt 

geografisk område?



Segmenter
LIVE gennemgang

Sådan opretter du segmenter i MailChimp



Segmenter
Øvelse 2: Opret segmenter i MailChimp
Følg guide 2 for opsætte en automatisk 

velkomst e-mail i MailChimp.
45 minutter - www.kortlink.dk



Indsaml data til segmentering

Hvordan skal du bære dig ad?
● Jo mere data, du har om personerne på din mailliste, jo bedre kan du 

segmentere dine e-mails.
● Dit e-mail marketing system som f.eks. MailChimp indsamler typisk en række 

data for dig om hver person på din liste, herunder dato for tilmelding og 
engagement med indholdet.

● Populære måder at indsamle data til e-mail segmentering er at:
a. Inkludere det, du vil vide, som felter på din tilmeldingsformular.
b. Sende en e-mail til hele din liste og lokke dem til at opdatere 

informationer om dem selv, så du kan sende dem mere relevante e-mails 
i fremtiden.

● Udsende en spørgeskemaundersøgelse, der har til mål at gøre dig klogere på 
din målgruppe.

● Undgå at bede om for mange oplysninger - du kan risikere, at din 
tilmeldingsformular bliver dårligere, og at folk hopper fra listen i irritation.



Personalisering af dine e-mails

Hvad betyder personalisering?
● Personalisering inden for e-mail markedsføring er en e-mail, der sendes som 

bruger dine subscribers data for at sikre en positiv kommunikationsoplevelse.
● Det kan f.eks. være at bruge deres fornavn i en e-mail.
● Det er en måde, hvorpå du kan kontekstualisere de budskaber, tilbud og 

oplevelser, du leverer, i henhold til den enkelte besøgendes unikke profil.

Hvorfor gør personalisering en forskel?
● Dine subscribers forventer det. Vi er blevet vant til at få, hvad vi gerne vil have, 

og at virksomheder anerkender os som enkeltpersoner på hele kunderejsen.
● Personalisering er en god forretning. Vi er mere tilbøjelige til at handle hos 

brands, som kender vores navn og købshistorik, og derefter, som et resultat 
heraf, leverer relevant indhold. 



Personalisering af dine e-mails

Sådan kommer du i gang med personalisering
● En række simple og grundlæggende tricks kan hjælpe dig med at få 

bedre resultater og øge dine engagement raten.
● Vi har samlet 3 her.

Brug fornavnet på din subscriber
● Brugen af en subscribers fornavn i emnelinjen, øger chancen for en 

højere åbningsrate.
● Du kan også bruge fornavnet i selve e-mailen.
● I MailChimp hedder disse elementer Merge Tags, som er unikke, 

tekstbaserede identifikatorer, der svarer til den data, du har på dine 
subscribers.



Personalisering af dine e-mails

Brug dynamisk indhold
● Brug din demografiske og geografiske data til at personalisere de 

tilbud, du leverer til hver person på din liste.
● Det kan f.eks. være at vise herretøj til mænd og dametøj kun til 

kvinder på din mailliste.

Kom med produktanbefalinger (webshops)
● Integrér din kundes adfærd til at skabe relevante, engagerende 

e-mails, der øger køb gennem cross-selling og up-selling 
produktanbefalinger.



Analysér dine e-mail marketing 
resultater

De 3 mest populære parametre, man måler på
● Al den data, der kommer ud af et velfungerende e-mail flow, 

skal selvfølgelig bruges til at forbedre og styrke din indsats 
på e-mail marketing.

● Her er der især 3 populære parametre, man typisk måler på:
a. Open rate: Hvor mange procent af modtagerne, har 

åbnet e-mailen.
b. Click-through-rate: Hvor mange procent af dem der 

åbnede e-mailen, har også klikket på noget i e-mailen.
c. Unsubscribe: Unsubscribe er, hvor mange af 

modtagerne, der har valgt at afmelde sig listen igen.
● Tallene indikerer, hvor god man er til at skille sig ud i 

indbakken, gøre brug af spændende overskrifter og generelt 
være spændende nok til at modtagerne vil bruge deres tid på 
at læse og interagere med dit indhold.



Øknomiske KPI’er
● Økonomiske nøgletal

- Antal ordrer
- Omsætning
- Avg. order value
- Konverteringsrate 

Analysér dine e-mail marketing 
resultater



Test, test, test..
● Splitest: En splittest går ud på at teste om et enkelt element gør en 

forskel for e-mailens præstation.
● Test kun én variabel ad gangen - på den måde undgår du forvirring.
● Det kan f.eks. være at teste hvilken type overskrift, der klarer sig 

bedst, to typer af billeder, eller måske skal der testes to CTA’er.
● Vælg, hvilket element, du splittester, og send de to e-mails ud til 

hver sin del af listen. Dernæst kan du se, hvordan åben- og klikraten 
ser ud.

● Ud fra det kan du se, hvilken version, der klarer sig bedst, og så har 
du god og brugbar data til dine kommende e-mails.

Forbedr dine e-mail automation 
resultater



Forbedr dine e-mail marketing 
resultater

Sådan optimerer du på dine resultater
● Efter lidt tid, hvor du har indsamlet data på dine subscribers, kan du 

- baseret på al den data, der er blevet samlet - analysér på hvilke af 
dine e-mails, der præsterer bedst.

● Er det den med den ene slags overskrift eller den med et bestemt 
type billede?

● Begynd at implementere, hvad du har lært, og se hvordan dine tal 
forhåbentlig begynder at forbedre sig.

● Der er en del parametre, der kan justeres på, for at finde den gyldne 
opskrift, der virker for jeres virksomhed.

● Vi anbefaler følgende optimeringer:
a. Leg med sprog, overskrifter og emojis.
b. Lav et spam-tjek på dine e-mails.
c. Fjern hårde bounces og inaktive kontakter.
d. Prøv forskellige CTA’er og layouts.
e. Overvej om budskaberne i dine e-mails er relevante for 

modtagerne.



SPØRGSMÅL?
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