
Workshop i

Instagram ads
Med Anders Pedersen 

Navn på net: 
svkfremtid

Kode til nettet: 
Fr3mtid5700



Anders Pedersen





Dagens program

•Intro
•Instagram Pixel 
•Business Manager
•WORKSHOP 
•Målgruppe og segmentering
•WORKSHOP
•Instagram SHOP 









Facebook Family of Apps & Services

Source: 1. Facebook data, January 2020, 2. Instagram data, June 2018 ,3. Facebook data, June 2018

To reach people on mobile, reach them where they spend time

monthly 
active people

2.6 billion+
monthly 

active people

1.3 milliarder
monthly 

active people

Source: 1. Facebook data, January 2020, 2. Instagram data, June 2018 ,3. Facebook data, June 
2018



To reach people on mobile, reach them where they spend time

   

Danmarks anden mest 
udbredte sociale medie 

40%
af danskerne har en profil på Instagram

37%
af danskerne i alderen 12 år+ bruger Instagram dagligt



To reach people on mobile, reach them where they spend time

58%
Kvinder

47%
Mænd

Logger dagligt ind på Instagram



…. 



“BOOST KNAPPEN”



Facebook Business Manager... 



   

Hvad er en Facebook Business Manager?

 
●  Ét samlet sted, hvor du har mulighed for at administrere alle dine marketingaktiviteter på Facebook og 
Instagram.
 

●  Du kan se det som et stort hus, hvor du har alle dine aktiver.
 

●  Du tilgår Facebook Business Manager på business.facebook.com
 
Hvad kan du bruge værktøjet til?
 

●  Opret og administrér dine aktiver som f.eks. din Facebook-side, din Instagram-konto, en liste over målgrupper 
eller et produktkatalog.
 

●  Kontrollér brugeradgang og -tilladelser for alle, der arbejder på din sider, apps, annoncekonti og meget mere.
 

●  Opret og spor effektiviteten af dine annoncer på Facebook og Instagram med oversigter og detaljerede 
visninger af forbrug og eksponeringer. 
 

 

 





Live præsentation 
WORKSHOP





Sådan er din annonce prissat 

Hvem målretter du?  

Hvilken annonce målsætninger vælger du? 

Hvad vil du betale? 

Hvordan tager brugerne imod din annonce 



Hvordan fungerer maskinrummet?

Sådan fungerer Meta annoncesystemet

 
●  Instagram er et stort auktionshus, når det kommer til annoncering.
  
●  Det handler dog ikke kun om, hvem der byder højest.
  
●  Det handler OGSÅ om, hvem der kan tilbyde mest værdi for brugerne.
 

Sådan fungerer Instagrams prisalgoritme?
  
●  Når du betaler for at få vist dine annoncer, så sætter Instagram prisen efter noget der hedder 
CPM.
  
●  CPM står for Cost Per Mille og betyder den gennemsnitlige pris for 1000 visninger på deres 
platforme.
 
Derfor er det vigtigt for dig at vide:  

● Når du først forstår, hvordan maskinrummet kører, så kan du langt nemmere danne dig et 
overblik over, ikke kun hvad der virker, men også hvorfor det virker eller modsat - ikke virker.



Sådan er din annonce prissat 



3 spørgsmål du skal stille dig selv først
         1. Hvad er dit mål?

 
●  Lad vær med at gøre det, bare for at gøre det.
  
●  Gør det klart, hvad det er, du ønsker at udrette.
  
●  Notér det ned, så du bedre kan træffe de rigtige valg.

2. Hvem ønsker du at nå ud til?  
 

●  Jo før du får specificeret din målgruppe, jo bedre.
 

●  Fokusér på geografi, demografi, interesser og adfærd.

 
3. Hvor meget er en kunde værd for dig?  

 
●  Indtænk livstidsværdien på dine kunder.
 
●  Fokusér ikke kun på den generelle her-og-nu-profit.

 
●  Facebook annoncering er ikke et quick-fix - det er ventetiden værd. 



Spørgsmål? 
? ??

? ??









IOS 14 













Brugerdefinerede målgrupper 
(Custom målgrupper)

Kopi målgrupper 
(Kopi af nuværende målgruppe)

Gemt målgruppe (interesse, 
demografi)



Awareness
Bred FB målgruppe 

- datadreven

Consideration
Folk der tidligere har 
interageret eller set x 

antal sek. på en 
video - IG + FB

Conversion
Folk der tidligere har 

besøgt 
hjemmesiden

Retention
Tidligere købere





Nu er det din 
tur! 

Opret Instagram 
målgrupper



   

Kampagne: Målsætninger
 

●  For at oprette en kampagne, skal du svare på spørgsmålet: 
“Hvad er det vigtigste resultat, jeg vil have ud af min kampagne og 

annoncer?”
 

 
●  F.eks. salg, trafik på website, flere ‘følgere’ på Instagram eller et 

større brandkendskab. 
 

 



Kræver +50 
Ugentlige 
konverteringer



Annonce gennemgang



Hvor bliver dine annoncer vist?



Hvad er bedst? Video eller billeder? 





WORKSHOP! 

Opret en Instagram annonce

Følg med på Live præsentationen 










