
Annoncering & markedsføring

på sociale medier



Arbejd med algoritmerne og find frem til den 

handlekraftige målgruppe

Altid synlig – 3 strategiske Facebook-

kampagner på et lavt budget

Struktur dit budget og brug dine annoncekroner

klogt.

Skær marketingsbudgettet ind til benet – her 

skal du bruge penge på annoncering

Udnyt de muligheder som lige nu er attraktive I en

verden presset ud i digitale medier.

Inspiration til markedsføring under COVID-19

Dagens agenda
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Mød Hansen Digital

8 års erfaring som konsulent og in-house specialist med en bred 

erfaring indenfor den digitale markedsføringsdisciplin. Arbejdet med 

en række interiør brands (Kähler, Rosendahl, Kay Bojensen m.fl.) som

digital projektleder.

Min baggrund

Jeg udfører kampagne eksekvering på Facebook, Instagram og

Google, data og sporingopsætning, opsætning af digitale

dashboards m.m.

Rådgiver omkring valg af webplatforme og vækststrategier for 

brands i ind- og udland.

Kompetencer
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Kunderejsen – et forenklet holistisk syn

Opnås der en ønsket effekt vil

modtageren engagere med 

indholdet (klikke, swipe, zoome)

2. Handling

Første visning af kommunikation

fra brandet (f.eks. Facebook 

annonce/opslag) i newsfeed.

1. Første dialog

Modtageren køber, tilmelder sig, 

downloader, eller på en eller

anden måde aktivt

afgiver/modtager værdi til/fra

virksomheden.

3. Engagement/kunde

Modtageren bliver en gentagen

kunde, anbefaler eller engagerer

sig i virksomhedens

værdier/produkter/services.

4. Endorser/Ambassadør
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Sociale medier i Danmark
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Selvom der kommer flere og flere sociale platforme

til, er Facebook stadig det sociale medie i Danmark, 

med flest aktive brugere.

78 % af danskerne bruger sociale medier i Danmark

og dette tal har været stabilt i en længere årrække.

Rent annonceringsmæssigt, har Facebook pt. et af

de stærkeste og mest fleksible værktøjer til dato.

Facebook er stadig den største (og bedste)

Kilde: DR Medieforskning 2019
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Facebook’s platform

Kilde: DR Medieforskning 2019

Facebook Messenger Instagram Audience Network
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Tik Tok
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Snapchat
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Pinterest



Altid synlig
3 strategiske Facebook kampagner

på et lavt budget
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Opslag og annoncer

Et Facebook opslag på en virksomhedsside, vil indgå

i algoritmeberegningen om at blive vist til sidens

følgere og dens netværk.

Laves der en annonce fra bunden eller en annonce

ud fra et almindeligt opslag, betaler man for at nå

ud til sin målgruppe.

Ved boost af opslag, opretter en annonce I 

Facebooks annonceadministrator og kan sagtens

levere gode resultater – hvis man opsætter det 

optimalt.

Definition: Hvad er hvad?

Organisk opslag Betalt annonce
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Får styr på data

Spor trafik på hjemmesiden og få data til brug i

annoncering og analyse. Installér Facebook Pixel 

Helper i Chrome, for at tjekke korrekt opsætning og

dataindsamling.

Husk – brugen af Facebook Pixel sætter en cookie på

brugerens enhed (_fbp) og er omfattet af

ePrivacy/Cookie lovgivningen I EU.

Du skal have samtykke fra brugeren før du placerer

denne cookie.

Facebook Pixel
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Skab handling mod salg

Køn? Alder? Interesser? 

Hvordan ser tidligere

kunder ud?

1. Find målgruppen

Hvad er dit vigtigste

argument for at købe dit

produkt/service?

2. Vis dit bedste budskab

Efter salg, vis relevante

produkter/services eller

anmod om anmeldelse.

4. Mer- kryds- opsalg

Vis nye annoncer med en ny

vinkel, for at få folk til at gå

videre til

kurv/booking/bestilling

(eksisterende besøg)

3. Gentag budskab

Retargeting/Remarketing
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Livstidsværdien i en email

Email er et af de kanaler hvor du kan opnå

den største livtidsværdi fra dine kunder. 

Med Facebook Lead Ads, kan du indsamle

emails, hvor brugeren afgiver accept i løbet

af 3 klik.

Fokus på email
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Annoncér for din lokale butik

Annoncér i lokalområdet om din butik

og hvordan du forholder dig i disse

tider.

Skriv dine åbningstider, forholdsregler

og giv brugerne mulighed for at 

navigere hen til din butik via 

annoncen.

Fortæl om din lokale butik
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Gode råd til optimering

Arbejd med daglige budgetter, 

for at aktivere kampagner over 

længere perioder. Det fungerer

bedst til at udnytte Facebooks 

annonce algoritmer.

Daglige budgetter

Undgå at blande målsætning

sammen i samme kampagne. En

kampagne har et mål, uanset

hvor mange annoncesæt du har.

Vælg 1 målsætning

Udnyt Collection Ads, Carousel 

Ads og Video Ads, for at øge

interaktion og bruge mere 

skærmplads på mobile.

Brug flere annoncetyper

Facebook Analytics kan give dig 

bredere og dybere indsigt i dine 

annoncer og resultater.  

Brug Facebook Analytics

Zapier værktøjet kan med fordel

bruges for at flytte emails fra

Facebook til dit email software.

Brug Zapier ved lead indsamling

Brug Campaign Budget 

Optimization for at få Facebook 

til at fordele budget ud til

annoncesæt, ud fra bedste

resultater.

Styr budget på kampagneniveau

Brug Facebook Business Manager!



Skær marketingsbudgettet ind til benet –

her skal du bruge penge på annoncering
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Forstå ROAS/ROI
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ROAS ROI Baseline

Start med at finde frem til de områder hvor du 

direkte kan måle omsætning. Kan du ikke måle det i

dag, så se på mulighederne for at opsætte yderligere

sporing (Facebook Custom Events).

Hvor tjener du penge?

ROAS (Return on Advertising Spend) er konkret dine 

udgifter til Facebook mod værdien målt ved en

konvertering. ROI (Return on Investment) er målt på

din bundlinje = hvor meget tjener du ved

annonceringen.

Forstå ROAS/ROI

Black Friday?
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Cost analyse af dine kampagner

Har du eksisterende kampagner, så se efter hvilken

kanal der giver dig den billigste pris pr. salg og

overvej at fjerne dyre placeringer.

Breakdown efter placering

I Facebooks annonceadministrator kan du gemme

udvalgte kolonner og altid have relevante data om 

salg, pris pr. salg, annonceudgift og CPM (pris pr. 

1000 annoncevisninger) tilgængelig til hurtig

analyse. 

Gem dine kolonner



Inspiration til markedsføring

under COVID-19
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Covid-19 og det digitale marked

Grundet fald i aktivitet fra større

aktører indenfor turisme, 

restaurantører o. lign. er CPM 

(pris pr. 1000 annoncevisninger) 

faldet med op til 35 %.

CPM priser er faldet

Efter 1. presselancering tilbage i

marts, er niveauet af besøgende

til danske webshops, steget

markant.

Flere shopper online

Kilde: s360digital.com/da/covid-19/

Andelen af besøg der bliver til

salg er langt større på de fleste

shops. Udnyt styrken ved de 

handlekraftige forbrugere.

Konverteringsrate

Se på mulighederne for at sælge

din service digital eller tilbyd

digitale alternativer.

Er din service digital?
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Hvad laver dine konkurrenter?

Hvis du løber tør for idéer eller blot vil undersøge

hvad dine konkurrenter har af aktive annoncer på

Facebooks platform, kan du bruge Ads Library.

Her vises alle aktive annoncer som en given side 

viser lige nu.

Bliv inspireret til nyt materiale

facebook.com/ads/library

https://www.facebook.com/ads/library
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Opsummering

Jo bedre du kender din 

målgruppe, jo mere præcis og

relevant kan du være i din 

kommunikation. Hvis dine 

annoncer ikke giver ønskede

resultater, er det oftest det 

kreative og ikke det tekniske, 

som udfordrer.

Kend din målgruppe

Undgå for mange start/stop 

kampagner. Tænk på længere

påvirkning af din målgruppe og

sæt hellere mindre budgetter af, 

over en længere periode.

Tænk salgstragt.

Tænk i daglige flows

Med den rigtige opsætning, er

budgettet ikke et problem, så

længe der er et positivt afkast på

dine kampagner. Få løbende

holdt øje med dine udgifter og

sæt løbende mål og gå efter

dem.

Få data om din bundlinje



Tak for din tid

Hansendigital.dk

rene@hansendigital.dk

linkedin.com/in/rhansen90/


