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DAGENS EKSPERT

Fun facts…

20 års erfaring med 

internettet….(JA!)

Kan programmere 6 

programmeringssprog

Lynhurtig på et tastatur 

- 120 WPM (Words Per 

Minute)



Hvorfor Facebook?

Det bedste medie til at skabe opmærksomhed!

• 3,5 mio. brugere i Danmark

• 53% af danske internetbrugere bruger Facebook dagligt



Do’s & dont’s når du skal i gang på Facebook

Det koster penge! Stræb ikke efter perfektion

Kopier ikke annoncer fra andre medier Skab værdi for din målgruppe!



Reach & Engagement – hvad er det?

• Hvem ser vores indhold – og hvad gør de? 

• Organisk eller betalt?

• Både tænk på og udenfor Facebook

• Mange forskellige metrics afhængig af annonce format



Målgrupper på Facebook



Forskellige typer af annoncer



Forskellige typer annoncering Q&A

Fordele Ulemper

Skal jeg bruge boost? Ja, det virker og er simpelt. Du har ikke fuldt overblik

Skal jeg lave re-marketing? Ja, altid Pas på at din målgruppe ikke 
spammes

Skal jeg lade Facebook styre 
mine placeringer

… ….



Eksempler



Eksempler



Hvordan ser Facebook ud om 2 år?

Vores tanker

• Flere sub-apps som messenger, 

local

• Flere funktioner der overtager 

hvor vores profil er backbone

• Flere videoer (lange videoer)

• Flere reklamer



Bjarkes 5 bedste råd til Facebook annoncering

1. Stol på din attributionsdata – men husk at Facebook kan ikke måle alt.

2. Pas på med automatiske placeringer – Facebook kan nogle gange blive for 

gavmild med dine penge.

3. Altid start med re-marketing – det er  målgruppen der kender dig og derved 

tættest på et køb.

4. Brug lead ads – både til at skabe nyhedsbreve men også andre typer 

permissions

5. Forsøg ikke at kysse på første date.

Tænk i ”Næste skridt” mere end den fulde konvertering.



Hvis du vil vide mere – Facebook Goodie Pack



Næste webinar d. 25. april 


