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Campfire & co er et full service 
digital- og reklamebureau. Vi hjælper 
især med strategier, koncepter, 
kampagner, hjemmesider, sociale 
medier, video, visuelle identiteter, 
tryk, grafik, e-commerce,, turisme 



Hvordan udvælger 
du data og hvad 
skal du stille op 
med den?

17% 82% 13%
Vi kigger 
nærmere på 
Google Analytics: 
Hvilke datakilder 
har du til 
rådighed, hvilken 
data skal du 
trække og 
hvordan skal du 
bruge det?

Opsamling og 
spørgsmål

Den næste times tid - sådan cirka



Hvordan 
udvælger 
du data 
…og hvad stiller du op med den?



Kend dine datakilder

web

Facebook

Twitter

Search Nyheds-
breve

LinkedIn

Annoncering

Instagram

Direkte 
trafik



Jaja, det er super, 
men hvorfor skal 
vi overhovedet 
måle? 



…ellers ved du ikke, om du skaber relevans

DIne kunders 
behov

Din forretnings 
behov

Relevans



80 % of customers say 
the experience a 
company provides 
is just as important as 
its products or services

Salesforce research - State of Marketing, fifth edition



Customers demand not 
only relevant offers, but 
to feel truly known 
and understood across 
the entire customer 
journey
Salesforce research - State of Marketing, fifth edition



Kend dine touchpoints

OPLEVELSE

IN
DLEDENDE OVERVEJELSER

IN
FORMATIONSSØGNING

KØBSBESLUTNINGOUT OF
MARKET

TRIGGER

LOYALITET

Værd til stede når kunderne har brug for dig

Også er der timingen



Eksempel



Eksempel



Hvilken trafikkilde er mest værd?



Datakilder 
og Analytics 
Hold your breath - we’re diving



Step 1: Skab overblik 



Hvorfor har du overhovedet en hjemmeside? 

Klarlæg jeres overordnede forretningsmål - hvorfor eksisterer vi? 
hvad er vores formål? Og hvad er så hjemmesidens formål? 

• Formål 
• Website formål 
• KPI 
• Mål 
• Mikrokonvertering

Hvad skal du dog med en hjemmeside?



Definer dine mål

Formål At løfte destinationskendskabet  
og øge antal besøgende 

Website formål Skabe leads Øge kendskab Skabe kontakt til 
fremtidige kunder

KPI Antal der kontakter os Antal downloads  
af brochurer

Antal tilmeldinger

Mål 1% af alle besøgende 0,8 % af alle 
besøgende

0,5 % af alle 
besøgende

Mikro-konverteringer

- klik på emails 
- klik på tlf.numre 
- udfyld 

kontaktformular

- tilmeldinger til 
nyhedsbrev 

- tilmeldinger til 
arrangement



Definer dine Key Perfomance Indicators 
Hold dig til 3-4 KPI’s - ellers bliver det svært at overskue og handle på 
dem. Husk frem for alt at holde fokus på den mulige effekt - det, du kan 
gøre noget ved. 

Prøv at sætte værdi på hver enkelt handling 
Hvad er en udfyldt kontaktformular værd i kroner og ører? Hvad med 
en tilmelding til et nyhedsbrev? Ved at sætte pris på brugernes 
handinger, kan du prioritere på baggrund af indtjening i stedet for trafik.

Ta’ 10 minutter



Step 2:  
Mål og analysér



Få styr på din trafik

Google Campaign URL builder



Opsæt mål i analytics #1



Opsæt mål i analytics #2



Opsæt mål i analytics #3



Opsæt mål i analytics #4



Opsæt mål i analytics #5



Opsæt mål i analytics #6



Eksempel: Mosson



Mål og analysér



Overblik over brugernes handlinger



Eksempel: SelvTak







Step 3:  
Gentænk. Gentag.



Skab faste rutiner - ikke endelige løsninger
Analysér og 
konkluder

Definer nye 
hypoteser

Skab nye 
varianter

Test løs



Opsummering

Dine kunder forventer, at du kender dem og møder deres behov 
uanset hvor de møder dig. 

Vær klar i spyttet omkring dine KPI’er - hvilke mål er 
forretningskritiske? 

Få styr på din trafik, så du ved præcis hvor og hvornår hvilke kanaler 
bidrager til dine målsætninger. 

Skab faste rutiner for, hvornår du evaluerer på indsamlet data - og 
ikke mindst, hvordan du skaber afsæt for handling.



Spørgsmål?



Tobias  
Egmose 

20 91 04 02  
te@camp-fire.dk


