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Bruger du TikTok privat?
Hvis ja, cirka hvor længe om dagen?
(Svar i afstemning)



Agenda
▸ Tre hurtige om TikTok

╺ Og en praktisk information
▸ Derfor skal du på TikTok i 2022

╺ Brugerne

╺ Hashtags og nicher

╺ Musik, sounds, videokvalitet og sprog
▸ Sådan kan du arbejde med TikTok

╺ Trick 1-5 (+ en ny nr. 6!)
▸ (3 Cases)
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Tre hurtige om TikTok
▸ Brugergenereret 

video content 
mellem 1 og 180 
sek.* 

▸ 100 millioner 
aktive brugere i 
Europa (2021)

▸ Den danske bruger 
har app’en åben 
gennemsnitligt en 
time om dagen
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… og lad os så lige mane rygterne i jorden
▸ Det er ikke farligt at være på TikTok! 
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Derfor skal du arbejde med TikTok
Platformen med et stort uforløst potentiale



Målgruppen
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▸
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▸ Relativ stigning i 
danske brugere = 50%
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▸
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▸ ageret på 
baggrund af en TikTok 
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Musik og sounds
▸ Over 95% ser ALTID TikTok med lyd

╺ Meget lidt second screening

▸ Meta på meta på meta

▸ Organisk: Skaber trends organisk

▸ Betalt: Royalty-free musik bibliotek 
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Hvorfor tror i lyd spiller en så stor 
rolle på platformen?

Send jeres svar i chatten!



Videokvalitet og sprog
▸ Vær native

╺ Dit content behøves ikke 
optages med ring light og 
mikrofon, men man skal kunne 
se og høre dig

▸ Brug dansk eller engelsk

22



Videokvalitet og sprog
▸ Vær native

╺ Dit content behøves ikke 
optages med ring light og 
mikrofon, men man skal kunne 
se og høre dig

▸ Brug dansk eller engelsk
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Videokvalitet og sprog
▸ Vær native

╺ Dit content behøves ikke 
optages med ring light og 
mikrofon, men man skal kunne 
se og høre dig

▸ Sprog er op til dig
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Opsummering
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Sådan kan du arbejde med TikTok
De fem bedste tricks!
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2.1 Vær Native
▸

╺

╺

╺
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6. Accepter ‘tab af kontrol’
▸ Brands har været vant til at holde en 

armslængde mellem dem og forbrugeren 
– men det stopper nu. 

▸ At vise den menneskelige side af en 
virksomhed føles som tab af kontrol, men 
i virkeligheden er det en styrke, når man 
ser på de nye forbrugertendenser
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Hvad tager i med som den 
vigtigste læring i dag, når vi 

snakker om hvordan virksomheder 
skal agere på TikTok?

Svar i chatten



Resultater med TikTok
Uanset dit brand



Case: UC SYD
▸ Succes udelukkende med betalt 

annoncering

▸ CPC: 27% lavere
▸ CPM: 66% lavere
▸ Eksponeringer: 81% flere
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Case: Matas 
▸ Organisk og betalt går hånd i hånd

▸ Følgere: 29.800 
▸ Sømløs oplevelse på tværs
▸ Stor engagement med målgruppe
▸ Firstmover
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Case: Skjern Håndbold 
▸ Hvad én viral video kan gøre

▸ Følgere: 91.200
▸ Engagement rate: 3% 
▸ Engagement rate med fans: 98%*

╺ *Størstedelen af ER kommer fra én video med 45M views
Tallene kommer fra Lasse Christiansen
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Tak!
Simone Nylander Kristensen
28750615
snk@novicell.dk
linkedin.com/in/simone-nylander-kristensen/




