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En introduktion:

Facebook & Instagram 

Annoncering
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Julie Arlgade

Uddannelse:
Bachelor fra CBS i marketing & 
virksomhedskommunikation samt 
master fra ESIC Madrid i 
marketing og ledelse

Beskæftigelse og erfaring:
Flere års erfaring med digital 
markedsføring, online salg og 
Sociale Medier. I dag selvstændig 
med Some Like It Hot, som 
rådgiver virksomheder om SoMe 
og digital strategi

Kort om mig
Uddannelse og erfaring

SoMe specialist og 
underviser

Digital Strategi

Sociale Medier
SoMe Annoncering
Content Marketing

Kompetencer
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Dagens program
Med ret til ændringer

1. STRATEGISKE OVERVEJELSER

2. VÆRD AT VIDE

3. OPSÆTNING AF ANNONCER

4. MÅLGRUPPER

5. ANNONCEFORMATER

6. EFFEKTMÅLING
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Facebook, Instagram, Messenger
Målrettet annoncering fra én platform



5Boost-funktion
Annoncér med boost

Boost et organisk opslag

Fordele:
• Det kan klares nemt og hurtigt
• Du fastsætter et overskueligt budget

Ulemper: 
• Du har ikke alle muligheder tilgængelige
• Det er sværere at målrette og du kan
kun vælge én målgruppe
• Du optimerer kun mod rækkevidde og interaktion
– og ikke mod leads og konverteringer
• Du kan ikke splitteste mellem varianter af annoncer
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Strategiske 
overvejelser

Kunderejse og kampagnestrategi
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Kunderejsen

En ongoing proces

Kunderejsen som en uendelig

proces

OMD



8Kampagnestrategi
Fra start til slut

Kundehvervning

Få besøgende til din 
hjemmeside/
landingsside.

Konvertering

Overtal dem til at 
gøre noget bestemt. 

Kundefastholdelse
Få dem til at benytte 

din side igen.



9Strategiske overvejelser
Hvad er dit formål?

Kundeservice

Partnerskaber

Employer Branding

Direkte salg

Lead-generering 

Skabe loyalitet

Kendskab

Forøge trafik

?

Vidensdeling

Rekruttering
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Før du annoncerer
Værd at vide



11Facebooks 3 niveauer
Virksomhedsside, Business Suite & Manager

1. Facebook Virksomhedsside

2. Facebook Business Suite

3. Facebook Business Manager
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Facebook Business Manager
Administrer Facebook, Instagram og Messenger fra én platform

https://business.facebook.com/settings

https://business.facebook.com/overview

https://business.facebook.com/adsmanager



13Retningslinjer
Krav til annoncering

Facebooks annonceringspolitik

• Gennemgang af annoncer før de vises

• Forbudt indhold – Fx Seksuelt indhold, 
tobak, våben, ulovlige produkter, krænkelse, 
bandeord, vildledende eller falsk indhold

• Indhold på destinationsside skal være
funktionelt

• Du må ikke skrive Facebook med lille
begyndelsesbogstav eller forkorte navnet

• Se alle deres politikker her: 
https://www.facebook.com/policies/ads

https://www.facebook.com/policies/ads
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Opsætning
Af kampagner



15Niveauer i annoncemodulet
Oversigt over strukturen i Facebook

Konto

Kampagne

Kampagne

Annoncesæt

Annoncesæt

Annoncesæt

Annonce

Annonce

• Land
• Valuta
• Tidszone

Kontoniveau

• Kampagnenavn
• Målsætning 

Kampagneniveau
• Placering
• Målgruppe
• Budget og tidsplan

Annoncesæt

Annonceniveau
• Format
• Medie
• Tekst
• Side og links
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Konto

Kampagne

Annoncesæt

Annonce

Kampagneniveau
Hvad vil du opnå?

Hvad er målsætningen med din kampagne?
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Konto

Kampagne Annonce

Annonce

Kampagne
På kampagneniveau

• 1 variabel testes: Kreativ, målgruppe eller målsætning
• Målgruppen opdeles i 2 unikke grupper
• Splittest gør dig klogere på din målgruppe
• 1 klar vinder
• Du bliver klogere på målgruppen
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Annoncesæt

NB! Se målgruppestørrelse og estimerede daglige resultater

Annoncesætniveau
Hvad skal du overveje?

• Annoncesæt-navn

• Budget

• Tidsplan

• Målgruppe

• Placeringer
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Valg af målgruppe
Definér din målgruppe



20Tips og tricks
Nøglen til succes

Find frem til din 

målgruppe (evt. ved

at lave personaer) 

og målret dine 

annoncer direkte

Tilpas din 

kommunikationsstil 

til de forskellige 

målgrupper

Segmentér ud fra demografiske 

og geografiske forhold samt 

købsadfærd

Lav effektmåling af dine 

kampagner og lad de 

rentable fortsætte



Målgrupper
Målrettet annoncering

Detaljeret målretning: Detaljeret 

målrettet målgruppe ud fra 

demografi, interesser og adfærd, 

der kan gemmes til senere brug.

Brugerdefineret målgruppe: 

Baseret på brugere der allerede 

har interageret med 

virksomheden.

Kopimålgruppe: Personer der 

ligner din målgruppe. Oprettes 

med udgangspunkt i en 

eksisterende målgruppe.



22Målgrupper
Definer dine målgrupper

Ny målgruppe baseret på:

• Geografi

• Alder

• Køn

• Sprog

• Interesser



23Brugerdefineret målgruppe
Godt til retargeting



24Kopimålgruppe
Lookalike audience

• Kopimålgruppen er dem der ligner dem, der 
kender dig…

• …eller, ligner dem der interagerer med dit
indhold…

• …eller, ligner dine mest værdifulde kunder
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Retargeting
Ram dine tidligere besøgende eller kunder



26Retargeting
Endnu mere målrettet



27Sporing med Facebook-pixel
Endnu mere målrettet



28Retargeting
Endnu mere målrettet



Mersalg

Succes

Salget intensiveres

Salget begynder

Interessen skabes

Bred annoncering
Få nye besøgende til dit website01
Bred retargeting
Besøgende der browser uden at 
nå købsprocessen

02

Snæver retargeting
Besøgende der sprang fra i 
købsprocessen
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Salg
Salget foretages04
Opfølgning
Branding + service05

Interessen skabes
Mål: Interaktion og klik til website
Udformning: Inspirerende

Salget begynder
Mål: Konverteringer
Udformning: Sælgende

Salget intensiveres
Mål: Konverteringer
Udformning: Stærkt sælgende

Retargeting
Hvor er din målgruppe i  købsprocessen?
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Opret annonce
Det kreative

• Identitet: Vælg den Facebook og 
Instagram side, der skal stå som 
afsender på annoncen

• Vælg annonceformat og slå 
forhåndsvisning til



Opret annonce
Det kreative

• Tilføj medier: upload dit billede eller 
video

• Skriv teksten til annoncen
Primær tekst: over billedet
Overskrift: under billedet med fed
Beskrivelse: under overskrift med 
mindre grå skrift

• Web-adresse: indsæt link
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Annonceformater
På Facebook 



33Annonceformater
Udvælg et passende annonceformat



34

Start med et mål.

Vis personer, som bruger dit 
produkt.

Mindre (tekst) er mere værd.

Fokusér på dit budskab.

Brug billeder med høj 
opløsning.

Billedannoncer
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Fang folks opmærksomhed
med det samme.

Brug det rigtige format.

Fang opmærksomheden i de 
første sekunder af videoen.

Brug undertekster, så folk 
bedre kan forstå din video, 
hvis de vælger at have lyden
slået fra.

Video
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Vis flere produkter, der fører til 
forskellige destinationssider.

Fremhæv forskellige 
funktioner ved et enkelt 
produkt.

Fortæl en historie.

Forklar en proces.

Sælg fordelene.

Roterende format
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Vis dine foretrukne billeder 
eller produkter til målgruppen.

Fortæl en historie med en 
start, en midte og en slutning.

Skab en fordybende oplevelse.

Overfør din egen musik.

Diasshow
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Inspirér til køb med dybere 
historier.

Komplimentér dine produkter.

Udforsk et tema.

Samlinger
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Hold formularerne korte.

Brug så få åbne spørgsmål som
muligt.

Begræns antallet af
svarmuligheder ved spørgsmål
med flere svarmuligheder.

Svar på leads (manuelt eller
automatisk). Brug f.ke.s Zapier).

Leadannoncer
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Effektmåling 
Og optimering af 

kampagner



41Effektmåling
Analyser dine resultater

Kig efter: Rækkevidde, eksponeringer, frekvens, kliks, CTR, pris pr. resultat og 
konverteringer/resultater og følg udvikling over tid



42Effektivisering
Tilpas kolonner i annonceadministrator
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Mål
Hvad skal du måle på?

Typisk skal du som minimum måle på:

• Rækkevide for opslag – hvor mange brugere ser dine 

opslag?

• Hvor mange klikker? Hvad er din CTR

• Antal Videovisninger 

• Interaktion/engagement af følgerne – hvordan interagerer

brugerne med dine opslag, bl.a. likes og delinger

• Konverteringsrate – fører de sociale medier direkte til

salg?



IOS14-opdatering

Hvad betyder det for min virksomhed? 

• Apple har med lanceringen af deres opdatering til iOS14 gjort det 

muligt at undgå personspecifik tracking, som standard

• Det har fået stor betydning for måden Facebook kan målrette og 

tilpasse annoncering

• Det har medført en forringet performance på Facebook annoncering 

• Annoncører har mistet op imod 50% af konverteringerne i Facebooks 

rapportering og attribution 

Tracking prevention 



Sporing med UTM-koder
Spor dine kampagner i Google Analytics

• Formålet er at kunne spore, hvilke kampagner 
dine besøgende kommer fra.

• Eksempel på UTM-sporing: 
www.dinhjemmeside.dk/produktnavn?utm_source=Fac
ebook&utm_medium=CPC&utm_content=Audience_1_
Visits&utm_campaign=Ad_1_adnavn

• Denne kode gør at man kan se spore sine 
kampagner i Google Analytics 

• Vejledning til at lave  UTM-taggede URL’er: 
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-
builder/

http://www.dinhjemmeside.dk/produktnavn?utm_source=Facebook&utm_medium=CPC&utm_content=Audience_1_Visits&utm_campaign=Ad_1_adnavn
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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PS.
Kort om det visuelle



Formater
Hvornår skal du bruge hvad?

16:9 aspect ratio4:5 aspect ratio 1:1 aspect ratio9:16 aspect ratio

https://calculateaspectratio.com/



Videomarkedsføring på sociale medier
Hvad, hvorfor og hvordan?

Fang brugernes 
opmærksomhed
• Vis det mest spændende inden for de første 3 

sek
• Vis dit brand eller produkt i starten
• Hold det kort

Vertikal frem for 
horisontal
• Optimer mod vertikal visning
• Tænk i hvilke formater der fylder mest og giver 

dig mest opmærksomhed

Vær innovativ og legende
• Tænk i kreative løsninger der kan fange 

brugerens opmærksomhed
• Grafik- og tekstelementer der bryder med det, 

der vises
• Brug hurtig klipperytme til at fastholde 

brugeren

Tænk lydløs
• Fortæl din historie gennem visuelle 

virkemidler, så den fungerer både med og 
uden lyd

• Lav titler og undertekster
• Fremhæv dine budskaber med grafiske 

elementer, tekst og animationer



Optimeret til mobil
Eksempler

Original version Optimeret til mobil 
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info@kursusfabrikken.dk 61 66 76 28 www.kursusfabrikken.dk

Kursusfabrikken

Søren Frichs Vej 42G

8230 Åbyhøj

Tak for i dag
Det har været en fornøjelse!


