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Inden vi 
starter…

Jeg antager, at I har et grundlæggende kendskab til Facebook-
annoncering.

Jeg antager, at I har sat jeres Facebook-tracking korrekt op. 

Jeg kommer formentlig til på visse tidspunkter at gentage noget i 
allerede ved i forvejen.

Landingssider og websites kommer vi ikke meget ind i dag, men 
dette skal bare spille i forhold til annonceringen.

Stil gerne spørgsmål undervejs, men helst til generelle udfordringer 
og ikke individuelle problemer. Dem kan vi tage efterfølgende 

I skal nok få slides 



Case



Kort om Ulstrupholm 
Glutenfri

• Sælger glutenfri bageblandinger og bagemix
• Sælges primært via nettet og til enkelte 

fysiske events
• Lokaliseret i Støvring nær Aalborg
• Overtaget i 2018
• Relanceret i februar 2019
• 2 ejere
• Markedsføres udelukkende via online 

markedsføring



Her er nøglen til succesfuld optimering



Her er nøglen igen



Data kan give mange svar, men 
de kan aldrig fortælle dig 

“hvorfor”!



Ulstrupholms 
Facebook-
strategi

• Hvad er dit mål? Hvad vil du gerne opnå? 
Skabe salg og synlighed via Facebook

• Hvem er målgruppen? 
Hele Danmark, Glutenintolerante, Primært kvinder, 30-60 år, Kan 
godt lide at bage, Har ikke meget tid i hverdagen, Kan godt lide at 
gøre en god handel

• Har du haft nogen udfordringer med det her tidligere? Er der noget, du 
har gjort tidligere, som ikke har virket? 
At få mænd til at købe

• Hvordan kommer vi til at måle det? 
Interaktion med opslag + salg + tilmeldinger på nyhedsbrevet 
(leads) + spørge kunder, hvor de han fundet os.

• Hvilken motivationer har målgruppen? 
Er glutenintolerant, gider ikke købe ingredienser 5 steder, vil spare 
tid, vil gerne bage engang imellem (men ikke altid).

• Hvilke barrierer har målgruppen: 
Har tidligere prøvet andre tilsvarende produkter af dårlig kvalitet, 
har ikke tillid til tilsvarende produkter, er ikke mesterbagere

• Hvordan kan jeg lave temaer omkring de motivationer/barrierer? 

1. Vise ansigt og personlighed, så vi skaber tryghed hos 
målgruppen.

2. Hjælpe kunderne med at få succes med vores produkt + 
inspirere dem til at flere af vores produkter. 

3. Bruge andre kunders positive oplevelser med vores produkter til 
at skabe troværdighed og kendskab. 

4. Vise, at man ikke behøver at være mesterbager for at bage vores 
produkter.

5. Fortælle om nye produkter, når populære produkter kommer på 
lager og gode tilbud/kampagner.



1. Gengældelse (Reciprocity) = Gør noget godt før du beder andre 

om at gøre noget for dig.

2. Autoritet (Authority) = Bliv ekspert på dit felt med at skabe 

værdi for målgruppen.

3. Karisma (Liking) = Få målgruppen til at kunne lide dig.

4. Knaphed (Scarcity) = Skab efterspørgsel med lille udbud eller 

tidspres.

5. Socialt bevis (Social proof) = Få andre til at tale godt om dig

med stærke referencer og ratings.

6. Dedikation (Commitment) & Konsistens (Consistency) = 

Få kunden til at købe dit mest tilgængelige produkt/service og lav 

efterfølgende opsalg på kunden.

Se i øvrigt en fremragende video om principperne her! 

De 6 principper om 
overtalelse og salg



Hovedregel i al markedsføring:
Virker det = gør mere

Virker det ikke = gør mindre



Betalt Facebook-
annoncering



To typiske 
scenarier

Annonceringen 
fungerer 

overhovedet ikke

Annoncering 
fungerer udmærket, 
men der er plads til 

forbedring



Scenarie 1: 
Annonceringen

fungerer overhovedet
ikke



Fejlfinding af 
annoncering

Har vi valgt den rigtige 
kampagnetype?

Har vi valgt den rigtige 
målgruppe/placering? 

Har vi valgt det rigtige 
budskab?





Valg af 
kampagnetype

• Dit mål/KPI er afgørende for, hvilken 
kampagnetype du skal vælge

• Der er et overlap af kampagnetyper
• To kampagnetyper kan sagtens løse samme 

marketingmål 
• Hold specifikt øje med: 

- Trafik vs. konverteringer
- Leadgenerering vs. trafik/konverteringer
- Interaktion vs. trafik/konverteringer

• Test dig frem ved at vælge to forskellige 
kampagnetyper



KPI’er

• Facebook optimerer efter, hvad du vælger den 
skal optimere efter og finder de billigste 
resultater. 

• Biligste resultater er ikke altid = bedst.
• Hvis B2B, så få altid leadkvalitet med i 

betragtningen.



Valg af 
målgruppe og 

placering

• Kør for det meste med flere målgrupper 
(annoncesæt) af gangen.

• Kør budget på kampagneniveau - ikke 
annoncesætniveau.

• Konverteringsvindue: Hvordan skal man 
forholde sig her?

• Snæver gerne din målretning ind til en start og 
bred ud derfra.

• Husk at ekskludere og at indsnævre i jeres 
målretning.



Sådan finder 
jeg

information 
om 

målgruppen
med Facebook 

Insights



Sådan finder jeg
inspiration til
annoncer via 

Annoncebibliotek



Optimering af 
annoncer

• Kør som udgangspunkt med flere kreativer.
• Brug dynamiske annoncer.
• Brug generelt videoer.
• Fænger annonceringen stærkt nok?
• Spiller vi på kundernes konkrete pains / gains?
• Er incitamentet / CTA stærkt nok?
• Har vi Cialdini i baghovedet?



Sådan finder jeg
inspiration til
annoncer via 

Annoncebibliotek



Scenarie 2: 
Annonceringen

fungerer, men der er
plads til forbedringer



Optimeringer i 
det daglige

• Vær opmærksom på placeringer eller enheder, 
der sluger budget.

• Sluk annoncer og annoncesæt, der ikke 
performer (så godt som de bedste).

• Pas på med at slukke for tidligt.
• Se på, hvilke målgrupper, der reagerer. 
• Tilføj nye målgrupper og buskaber undervejs.
• Overvej længde på retargeting-kampagner.
• Brug evt. Zapier til at videresende Facebook-

leads og få systematiseret konceptet.



Facebooks 
nye 

kvalitetsscore



Om Facebooks  
kvalitetsscore

• Er blevet brudt op i 3 dele.
• Hvis annonceringen performer godt og opfylder 

marketingmål, er det helt OK at ignorere 
kvalitetsscore.

• Giver indikationer på, hvordan du kan forbedre 
annoncer.

• Kun tilgængelig på annonceniveau.



Specifikt om 
retargeting



Inputs til 
retargeting

• Spørg dig selv om det giver mening at 
bombardere i mere end x antal dage.

• HUSK at ekskludere.
• Frekvens-grænse er individuel. 
• Tænk i variation i budskaber – prøv at lave et 

flow: 

0-5 dage efter besøg – Budskab 1
6-10 dage efter besøg – Budskab 2
11-15 dage efter besøg – Budskab 3
16-20 dage efter besøg – Budskab 4



Inputs til 
retargeting



Viden om data I det 
fremadrettede arbejde



Brug din viden 
fremadrettet

• Brug din viden og lad være med at starte fra 0 hver 
gang, du har en kampagne.

• Tag afsæt i gamle kampagner og gentag dem gerne 
igen på et senere tidspunkt.

• Gem kampagner, som du ser i dit feed fra andre 
annoncører, der inspirerer dig.

• Brug Facebooks Creative Hub som inspiration.
• Vidensdeling internt i organisation er ultravigtigt –

især mellem marketing og salg. 
• Husk også at tænke websitet ind i den her 

forbindelse. Er der tilstrækkelig information? 
Overbeviser det godt nok?

• Spørg dine (potentielle) kunder om deres syn på 
jeres website og annoncering – og tilpas derfra.



Øvelse med sidemakkeren: 
Gennemgå nuværende eller

tidligere kampagner og foretag
optimeringer.


