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Dagens program

● 09.00-09.05: Velkomst v. Mark Hauge Østergaard, Destination Fyn

● 09.05-09.30: Trendoplæg: Facebook og Instagram i turismen v. 
Stine Larsen, Seismonaut

● 09.30-11.00: Ekspertoplæg om annoncering på Facebook og 
Instagram v. Claus Farsinsen, Lorentzen & Farsinsen

● 11.00-11.10: Pause

● 11.10-11.20: Øvelse: Sådan kickstarter vi arbejdet herfra

● 11.20-11.35: Oplæg: To inspirerende cases

● 11.35-11.45: Oplæg: Tips til det videre arbejde

● 11.45-12.00: Øvelse: Handlingsplan



Facebook og Instagram i 
turismen
Stine Larsen, Seismonaut
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Pr. juni 2018:
1 mia. 
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- Større demografisk spredning
- Flere brugere
- Mulighed for link-deling
- Mulighed for at lave opslag på forskellige sprog

- Flere unge
- Større engagement
- Enklere platform – “one purpose”
- Mindre “tvang”

Fordele: Facebook vs. Instagram



På en uges ferie bruger turister i gennemsnit 
sociale medier i ni timer – og 25 pct. bruger 
endda sociale medier mere, når de er på ferie. 

Expedia, 2017



De tre vigtigste tendenser lige 
nu

1. Turisten finder inspiration og løsninger på egen hånd 
– on location via sin mobil

2. Sociale medier spiller enorm rolle, når folk beslutter 
sig for destinationer 

3. Oplevelser er det nye sort – især for platformene



#1   Turisten finder inspiration 
og løsninger på egen hånd – on 
location via sin mobil



Adobe Analytics, 2017



Vi griber i gennemsnit vores smartphones 

?
gange dagligt
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Google, 2017



Billede

Den tavse rejsende
– den digitalt kyndige og 
selvhjulpne forbruger



Billede

Den tavse rejsende er en rejsende, der primært bruger sin mobil for at finde løsninger på udfordringer frem for at kontakte traditionelt turismepersonale.

Den rejsende finder vej på egen hånd, og er derfor “usynlig” for dele af erhvervet - i særdeleshed for de traditionelle turistkontorer.



Planlægningen af aktiviteter og oplevelser sker 
i overvejende grad under opholdet. For 
danske turister gælder det, at 74 pct. søger 
information om oplevelser under opholdet, og 
for udenlandske turister er tallet 83 pct.

Dansk Kyst- og Naturturisme, 2015.



Op mod 40% af de yngre rejsende foretrækker at bruge 
sociale medier, når de skal løse rejseproblemer  

Skift, 2014



Turisterne bruger sociale medier hele tiden – og derfor 
kan I påvirke dem hele tiden



#2   Sociale medier spiller 
enorm rolle, når folk beslutter 
sig for destinationer 



Tilliden er størst til folk som os selv

Edelman, 2017



VisitNorway, 2018

Vandreturen til Trolltunga [...] er 23-27 kilometer lang og går over høje fjelde med en 
stigning på omkring 900 meter. Det vil tage dig op til 10 timer at gennemføre. Husk 
på at vandreturen til Trolltunga er udfordrende. Turen går gennem højfjeldsterræn 
og vejret kan skifte hurtigt. Før du tager afsted, bør du nøje overveje, om du fysisk 
er i stand til at klare turen, og om du har det rette udstyr.



National Geographic, 2017

Besøgende på Trolltunga
2009: 500



Besøgende på Trolltunga
2014: 40.000

National Geographic, 2017



Mængden af positiv feedback på sociale 
medier i form af likes, kommentarer o.lign. 
spiller en væsentlig rolle i valg af 
feriedestination.

 Boley, Jordan, Kline & Knollenberg, 2018



89 pct. af millenials vælger feriedestination 
ud fra hvad deres online “venner” deler. 
97 pct. af millenials deler billeder og 
videoer, når de er på ferie. 

 Pixlee, 2017



Anbefalinger fra venner og familie er 
afgørende for 7 ud af 10 kinesere, når der 
skal vælges feriedestination.

Wonderful Copenhagen, 2017



Mange vælger altså ferie ud fra

1. Andres anbefalinger
2. Selviscenesættelse



#3   Oplevelser er det nye sort – 
især for platformene
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Oplevelser (tours & activities) er 
det tredje største segment i det 
globale rejseforbrug og vokser 

hurtigere end det samlede 
rejsemarked. 

Phocuswright (2017) Det største 
investeringskapløb i 
turismen pt. er rettet 

mod turistens 
“oplevelsesfase”. 

SKIFT (2018)

6 ud af 10 millennials vil hellere 
bruge penge på oplevelser, der 

kan transformere dem og berige 
deres liv end materielle ting.

Think Digital (2018)



Facebooks Local

● Local er en app og en underkategori på Facebook (begivenheder på 
desktop).

● Appen samler information fra Facebook om oplevelser (events, 
attraktioner, restauranter og kategoriserer dem).

● Viser resultater baseret på dine og dine venners tilkendegivelser på 
Facebook samt dato og din valgte lokation.

● Events vil i stigende grad rykke fra newsfeed og ind i 
app’en/underkategorien.



Facebooks Local

Besvarer spørgsmål som
- Er der nogen koncerter i Odense i aften? 
- Hvor er det godt at drikke kaffe henne i Svendborg, som har 

åbent?
- Er der nogen af mine venner, som har anbefalet et spisested i 

nærheden?  



Sider fra spisesteder, barer og 
attraktioner vil blive vist
...og det vil blive lettere at anmelde dem!



Alle events vil blive vist

Uanset afsender vil alle offentlige events blive vist i Local-app’en og i 
begivenheder i kategorierne

● Mad
● Shopping
● Musik
● Film
● Teater
● Håndværk
● Kunst
● Mærkesager
● Dans
● Drinks
● Fitness

● Spil
● Havearbejde
● Sundhed
● Hjem
● Litteratur
● Networking
● Fest
● Religion
● Sport
● Wellness
● Andet



Er Locals vigtig? 

● Folk kan
○ Finde events uden at kende til organisationen bag
○ Blive inspireret til at deltage i flere arrangementer
○ Blive inspireret af, hvad ens venner deltager i 

● 66 % benytter deres smartphone til at finde lokale butikker og 
events, når de befinder sig et ukendt sted.

● 62 % bruger deres smartphone til at finde ud af, hvad der 
foregår i deres eget lokalområde.

● Næsten 2 ud af 3 brugerne på Facebook besøger ugentligt en 
side for en lokal virksomhed eller event.



Hvordan bruger jeg det? 

● Opret events – som du plejer at gøre det eller begynd på det.
○ Husk at geotagge og specificere tidspunktet præcist

● Vær aktiv på event-siden og få så mange deltagere og/eller 
interesserede som muligt

○ Facebook-algoritmen vurderer, om begivenheden er aktiv og 
interessant

● Sørg for at din virksomhed, forretning eller oplevelse er oprettet 
korrekt, så den kommer frem på de rigtige søgninger 

● Sørg for, din Facebook-sides adresse er korrekt.



Mentimeter-tid







Annoncering på Facebook og 
Instagram
Claus Farsinsen, Lorentzen & Farsinsen



Snak med din sidemakker

1) Hvilke muligheder ser du ved at bruge 
annoncering?

2) Hvilke gode og mindre gode oplevelser har du 
haft med annoncering?



Mentimeter-tid







To inspirerende cases
Stine Larsen, Seismonaut



Mål: Sælg flere milkshakes



Hvad og hvordan?

Linkannoncer i newsfeed.

1. Alle annoncer blev målrettet folk, der befandt sig i lokalområdet. For 
lokale annoncer klarer sig bedre end nationale.

2. Navnene på kiosker og kioskansatte blev brugt i annoncerne. For det 
skaber lokal forankring og stolthed.

3. Vejret påvirkede annoncens indhold. For jo mere annoncens indhold 
taler til modtageren i øjeblikket, jo bedre vil den virke.

Carat Norge, 2016



Carat Norge, 2016



Resultater

● 100 pct. flere milkshakes solgt
● 3,9 pct. flere kunder
● 9,83 pct. større omsætning

Carat Norge, 2016



Mål: Øg kendskabsgrad til destination



Hvad og hvordan?

Videoer og roterende annoncer.

1. Placering af pixels på de vigtigste sider på websitet.
2. Brugerdefineret målgruppe: Besøgende fra web samt sign-ups på 

nyhedsbrev.
3. Kopimålgrupper baseret på ovenstående.
4. Demografisk målretning ift. interesser (strande, ferier og rejser samt 

keywords inden for deres markedsområder, eks. rummet).

Facebook 



Facebook



Resultater

● 86 % gradvist øget rækkevidde på Facebook i forhold til tv
● 12 % stigning i skatteindtægter fra turister i forhold til året før
● 3,4 gange flere unikke daglige websitebesøgende i forhold til målet
● 88 % lavere pris pr. konvertering i forhold til målet

Facebook



Tips til at arbejde videre



Kom godt på vej med 
annoncering ved at...

● Oprette pixels på de vigtigste sider på dit website, så du kan ramme de 
folk, der besøger din side.

○ Læs mere her: facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
● Bruge lead ads til at få flere sign-ups til dit nyhedsbrev. Formularen er 

simpel at opsætte og endnu lettere at udfylde.
○ Læs mere her: 

facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-lead-ads
● Lave splittests. Det er svært at vide lige præcis, hvad i et opslag der falder 

i god jord (og ikke gør) – brug splittests til at teste billeder, tekst, emojis 
o.lign. og lær modtagernes præferencer bedre at kende.

○  Læs mere her: facebook.com/business/help/1738164643098669

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-lead-ads
https://www.facebook.com/business/help/1738164643098669


Kom godt på vej med 
annoncering ved at...

● Passe på, der ikke er for meget tekst i dine billeder. Så kan Facebook 
finde på at straffe annoncen med mindre rækkevidde – eller ved slet ikke 
at lade den køre.

○ Test billeder med tekst her: facebook.com/ads/tools/text_overlay  
● Finde inspiration fra Facebook selv: facebook.com/business/inspiration
● Melde dig ind i Facebook-gruppen Online ads nørder – den hårde kerne:) Her 

kan du spørge andre og lade dig inspirere af andre.
○ Meld dig ind her: facebook.com/groups/onlinereklamer

● Investere i bogen Facebook Annoncering af Halfdan Timm.
○ Læs mere her: fbannoncering.dk

● Teste, teste, teste! Prøv dig frem – du vil hurtigt blive bedre.

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
https://www.facebook.com/business/inspiration
https://www.facebook.com/groups/onlinereklamer
https://fbannoncering.dk


Udfyld handlingsplan

Hvilke ting vil I implementere eller igangsætte i 
jeres organisation, når I kommer tilbage?



Tak for nu


