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Program

● Hvorfor være på Facebook?

● Facebook Fan page (indblik)

● Sådan får du succes på Facebook

● Det gode opslag

● Algoritmer og kunderejsen

● WORKSHOP

● Bonus





Introduktion 



Facebook Family of Apps & Services

Source: 1. Facebook data, January 2020, 2. Instagram data, June 2018 ,3. Facebook data, June 2018
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To reach people on mobile, reach them where they spend time

   

Danmarks mest udbredte 
sociale medie 

77%
af danskerne har en profil på Facebook

64%
af danskerne i alderen 12 år+ bruger Facebook dagligt





Udvid din målgruppe
  

●  Facebook giver mulighed for at sætte navn og 
personlighed på dit brand.

●  Vis din menneskelige side gennem personlige 
samtaler og informationer.
 

Din konkurrent er der

●  Kunder leder efter social interaktion.

●  Hvis du ikke engagerer dem, så gør dine 
konkurrenter det. 
 

Dine kunder er på Facebook

● Mød dine kunder i øjenhøjde.

● Mulighed for annoncering

Lær din målgruppe at kende

●  Du kan kommunikere direkte med din målgruppe.

●  Få værdifuld indblik i dine følgere og deres 
interaktioner med din side

Hvorfor skal din virksomhed være på Facebook?





Derfor skal i have en Facebook-side:
 

●  Du etablerer din tilstedeværelse i et enormt og levende fællesskab.
 

●  Både eksisterende og potentielle kunder bruger meget af deres tid på 
Facebook.

●  Er en del af kunderejsen i dag



Din Facebook-side er designet til at hjælpe din virksomhed:
 

●  Du kan bruge den til at udvikle dit digitale butiksvindue, udvide din målgruppe og få mere information omkring 
dine kunder.

●  Saml anmeldelser og få indblik i din målgruppe
 

●  Du kan interagere direkte med dine kunder.
 

●  Du får et indblik i din side og hvilke handlinger folk foretager.

●  Det er ikke nok at være til stede. Din tilstedeværelse kræver også aktivitet. 



En Professionel Fan Page
Udfyld dine virksomhedsinformationer:
● Sørg for at alle dine virksomhedsinformationer på siden er opdateret. 

Opret et cover- og profilbillede:
● Vælg et fængende profil- og coverbillede af høj kvalitet. 

Vælg en relevant handlingsknap:
● Vælg en knap, der repræsenterer den handling, du gerne vil have folk skal udføre. 

Fortæl kort og præcist om din virksomhed:
● Fortæl kort, præcist og fængende om din virksomhed i Om-sektionen.

Opret et brugernavn til din Facebook-side
Opret et nemt brugernavn til din Facebook-side. 





Det gode opslag

Del relevant og aktuelt indhold: 
● Hvis det ikke er interessant for dine følgere, så er det spildt arbejde.

Giv dem mere af det, de elsker: 
● Bliv klogere på, hvad der får dine følgere til at engagere sig, og brug det i dit indhold på siden.

Vær gavmild, vær en go-giver: 
● Du ved formentlig en masse om dit fag. Del din viden og dine bedste tips. Giv dine følgere værdi. 

Brug særlige tilbud og rabatter: 
● Lav specielle tilbud og rabatter, som du kun tilbyder dine Facebook-følgere. 



Det gode opslag
Vær et menneske: 
● Folk gider ikke tale med WeMarket eller med et logo. De vil meget hellere snakke med “Anders”. 

Skru ned for salgs snakken: 
● Undgå kun at lave opslag med “køb nu”. Fokusér på at være inspirerende og hjælpsom. 

Tag dine fans med på rejsen: 
● Tag følgere med på virksomhedens udviklingsrejse og informér om hvordan det går, og hvordan du 
flytter dig. 

Videoer giver et levende indblik: 
● Folk handler i højere grad med virksomheder, de synes, de kan relatere til på flere områder. 

Analysér din Facebook-side:
● Brug “Indblik” til at danne dig et overblik over al den værdifulde data fra dine følgere og potentielle 
kunder.



Brug Hashtag

Hashtag regler
- Begræns hashtags med over 800.000 opslag

- Undgå hashtags med under 1.000 opslag

- Brug gerne op til 30 hashtags eller lige der under

- Brug gerne både danske og engelske hashtags

- Helst hashtags i to ord frem for for enkelt ord

- Tjek at dine hashtags og dit indhold matcher

- Undtagelse "lokationer" hvis de er relevante for din profil

- Find dem der passer til jer og undgå "quickfixes"

- Placér hashtags direkte i jeres tekstbeskrivelse

- Gode hashtags? Brug dem gerne igen og igen

#







Det gode opslag!

Det som er et godt opslag hos konkurrenten, 
betyder ikke det er for dig. 

“



Det gode opslag!

“
Husk at CEO’er også går på toilet og ser 

Disney Sjov



Brug smileys i dine opslag

Pas på med at flirte til 
højre og venstre, 
medmindre du flirter til 
forretningsmøder 
generelt 😉

Brug smileys i dine opslag! 



Konkurrencer skaber 
engagement: 

Der er intet, der kan engagere 
som en konkurrence. Præmien 
afgøre succes raten!
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Algoritmen

Algoritmen har utallige faktorer den 
tager højde for. 

Disse faktorer er afgørende for at dit 
opslag bliver vist i feedet. 

Udseende, relevans og timing 

Kend din målgruppe! 



Link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwJokEzbq5BraWvbioSeSVxHlBcvdrYSpD-rDfwgORg/edit?usp=sharing



Øvelse 
Workshop 

Opret din plan for April

● Dette er for dig, der endnu ikke har Facebook plan for April

● Følg Guide linket for at komme til skabelonen

Vigtigt du tager en KOPI før du begynder at redigere i dokumentet.
 
Link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rwJokEzbq5BraWvbioSeSVxHlBcvdrYSpD-rDfwgORg/edit?usp=sharing









Live gennemgang
Workshop  





Analyse af din Facebook-side 
Sådan får du indblik i din Facebook-side: 

● Brug “Indblik” til at se al aktivitet på din Facebook-side. 

● Lær din målgruppe bedre at kende. 

● Få indblik i dine følgere, synes godt om, rækkevidde, sidevisninger, handlinger på siden, dine opslag og 
meget mere. 

● F.eks. hvem er dine følgere? Hvilke dage og tidspunkter er de mest online? Hvilke opslag klarer sig 
bedst? Og hvor mange klikker på din handlingsknap? 



Øvelse 2 
Workshop 

Få indblik i din Facebook-side 

● Dette er for dig, der allerede har aktivitet på din Facebook-side.

● Følg næste slide for at undersøge udviklingen på din Facebook-side



Øvelse 2 

1. Gå ind på din Facebook-side. 

2. Tryk på Indblik i kolonnen i venstre 
side.

3. Du har nu 5 elementer, du selv skal 
undersøge og finde svar på ved at klikke 
rundt inde i Indblik.

a. Hvilke 3 opslag er dine mest populære i den seneste 
tid? 

b. Hvilket tidspunkt på dagen er dine følgere oftest 
online? (vær opmærksom på tidszonen PST). 

c. Hvilke top 3 byer kommer dine følgere fra? 

d. Hvor stor en andel af dine følgere er kvinder, og hvor 
stor en andel er mænd? 

e. Hvilket alderssegment hører størstedelen af dine 
følgere under?



Du laver garanteret fremragende annoncer på Facebook (!)

Annoncer, som får masser af likes, kommentarer og delinger. Annoncer som folk synes er fede.

Så tillykke med det. 

Men tænk hvis du på 1 minut, kunne poste dine gode annonce til alle dine følgere på din Facebookside - så ville
du formentlig gøre det, ik?

Hermed en guide: 💥

1. Klik på grid menuen øverst i business manager og vælg "page posts"
2. Vælg "Ad posts" i menuen til venstre og markét den annonce, du vil poste på Facebooksiden
3. Vælg actions > publish

Så hvis du alligevel ulejliger dig med at lave gode og gennemarbejdede annoncer, så kan du nu poste dem på din 
Facebookside på denne måde (og endda med likes, kommentarer og delinger, som er på annoncen i forvejen)








