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SOCIALE MEDIER
EKSPERTEN
Anders Kristensen, Kursusfabrikken

OPSUMMERING

Muligheden for dialog med kunden

Påvirkning af kunden

Virksomheden kan fremstå som ekspert 

Fra Anders får du hands-on ideer til, hvordan man kan arbjede med SoMe i forskellige fag. 

Fordelene ved at benytte sig af SoMe for virksomheder er bl.a.: 

Dette er dog en tidskrævende indsats, og organiske opslag (ikke-betalte) vil typisk kun ramme 6-10% af

virksomhedens følgere. Derfor er det næsten en nødvendighed med betalt indhold. Det betalte indhold

vil typisk have en sælgende karakter, hvorimod organisk indhold vil være af inspirerende karakter. Det

betalte og organiske indhold skal spille sammen. 

Fremtidens trends inden for SoMe er mere video; stories er stadig stigende i popularitet og private

netværk/grupper på medierne netværk vinder frem. Der bliver et behov for mere avancerede annoncer,

som vurderes at blive tilgængelige i takt med 5G. Platformenes algoritmer bliver også bedre og derved

gør det nemmere at automatisere og sætte annoncer op, der kan ramme den rigtige målgruppe.
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https://www.kursusfabrikken.dk/


KEY TAKE AWAYS
De sociale medier (SoMe) er ikke længere
’sociale’ – det kræver betaling som
virksomhed at nå sin målgruppe.

Det vigtigste når man arbejder med
kampagnestrategi er kundehvervning,
kundefastholdelse og konvertering.  

Brug værditrappen af Astrid Haug, når der
produceres indhold til SoMe. Gå fra
afsenderfokus og tal ind i kundens
udfordringer og det behov, som produktet
kan løse for kunden. Derved bliver man
mere netværksorienteret og får folk til at
tale om produktet.
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IDEER TIL OPGAVER

Hvilke typer annoncer har Peter Larsen Kaffe? Og hvad er formålet med dem? At trække trafik,

inspirere, sælge etc? 

Hvilken strategi lægger annoncerne op til? 

Er der sammenhæng mellem annoncerne og de organiske opslag, som Peter Larsen Kaffe har? 

Kunderejsen: Er Peter Larsen Kaffe gode nok til at fastholde de besøgende? Spørgsmål til kritisk

tænkning: Hvad gør virksomhederne for at fastholde jer som besøgende/kunder? 

Overvej hvem Peter Larsen Kaffes kunder er. Lav personaer, målgruppebeskrivelse mm. Rammer Peter

Larsen Kaffes opslag disse målgrupper, og bliver der talt direkte til personaerne? 

Kan Peter Larsen Kaffes opslag hives længere op af værditrappen, så de er mere involverende for

den besøgende?

Få indsigt i enkelte virksomheders kampagner på Facbook Ads Library (husk at vælge boksen ’Søg efter

alle’). Søg eksempelvis på "Peter Larsen Kaffe".  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

EKSTRA OPGAVE

CASE: PETER LARSEN KAFFE

Sammenlign forskellige hjemmesider, og se hvordan de griber storytelling an, og hvem der gør det

bedst. Bolia vs. Ilva eksempelvis. Brug Facebook Ads Library som tillæg.
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https://www.facebook.com/ads/library


SOME VÆRKTØJER DU KAN
BRUGE I UNDERVISNINGEN
Google Trends
Kan skabe overblik over søgninger over tid og popularitet. Prøv eksempelvis at søge efter mundbind, græskar (over en 5-årig periode). Det kan
bruges til at planlægge aktiviteter i markedsføringskalenderen. 
 

AnswerThePublic
Visualiserer søgninger og relaterede søgninger. Giver et indblik i, hvad der søges sammen med et nøgleord. Husk at ændre sprog og område til
dansk. Søg eksempelvis på ’Støvsuger’. Kan også bruges i engelsk, da der er mere data på de engelske søgetermer. 
 

Pexels
Gratis billeddatabase, der kan bruges til at lege med visuelt indhold i annoncer med. 

Canva
Gratis designværktøj. Nemt at gå til og giver mulighed for kreativ udfoldelse. Lav grafikker, GIF'er og videoer.  

Adobe Spark
Brug Adobe Spark til at binde det hele sammen med. Her findes også redigeringsmuligheder, som ikke er tilgængelige i Canva. 
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https://trends.google.com/trends/?geo=DK
https://answerthepublic.com/
https://www.pexels.com/
https://www.canva.com/
https://spark.adobe.com/


SoMe takeover - 4 timer (Hovedforløb detail)

SoMe interaktioner - 4 timer (Hovedforløb)
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ANDERS' SLIDES
Download slides direkte her

MODELLER OM SOCIALE MEDIER
Modeller fra Kursusfabrikken

ANDERS FORTÆLLER

Video: Hvad skal dine elever lære om sociale medier?

UNDERVISNINGSFORLØB

SoMe Commercial - 3 timer (Engelsk C)

Digital Markedsføring 1 - 37 timer (Hovedforløb)

Strategisk markedsføring på SoMe - 5 timer (Afsætning C/USF)

Mål SoMe-strategien med Google Analytics - 4 timer (Afsætning C)

FLERE RESSOURCER 

SOCIALE
MEDIER

https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/some-takeover-detail/
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/sociale-medier/
http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/AHEAD20_-Anders-Kristensen_Sociale-medier.pdf
https://www.kursusfabrikken.dk/modeller/
https://youtu.be/2XJ-qUf5AXA
https://videnscenterportalen.dk/dh/forloeb/some-commercial-engelsk-c/
https://videnscenterportalen.dk/dh/forloeb/digital-markedsfoering-1-37-timer/
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/strategisk-markedsfoering-paa-some-afsaetning-c-usf/
https://videnscenterportalen.dk/dsf/forloeb/sociale-medier-eud-eux-afsaetning-c/


Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn

Vi ses til AHEAD21!
TAK FOR DENNE GANG!

Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn
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http://eepurl.com/dlQbYH
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-digital-handel/
http://eepurl.com/dtpr9n
https://www.linkedin.com/company/videnomdata/

