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1. Hvorfor er Facebook blevet 
interessant at tale om? 



Facebook 2017

+ 3,7 mio. danske brugere 

+ Gennemsnitlig dansker åbner Facebook på 
mobilen 14 gange om dagen

+ 64% af danskere over 12 år, bruger Facebook 
dagligt

+ Facebook er en af de kanaler man kan opnå de 
bedste (kosteffektive) konverteringer på.



Vi er selv produktet 



Vi er selv produktet 
(og et meget rentabelt et af slagsen)

Q2 2017:

Omsætning: 
9.164.000.000 US

Resultat: 
4.401.000.000 US 



Vi har, som forbrugere, accepteret Facebook

+ Engang var Facebook kattevideoer og opdateringer fra venner

+ LinkedIn var stedet til Business!

+ I dag er vi okay med at virksomheder i højere grad er tilstede på 
Facebook

+ Faktisk forventer vi det. 

+ Og mange større virksomheder har også flyttet deres kundeservice 
over på Facebooks platform. 



2. Facebooks to ben: 

A) Content, der er gratis at bruge

B) Annonceringsdel, som koster penge



B B
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+ Samme opslag, 
på Scandlines egen side

+ 1.182 følgere

+ Video set 3.200 gange…?

=



MAN KAN IKKE ANNONCERE SIG TIL SALG 
UDEN AT HAVE NOGET GODT INDHOLD!



3. Find ud af hvad du vil tale om



Det lyder let, men er det sjældent

+Hvorfor skal folk følge netop din side? 

1. Er det dig, der har et behov for at kommunikere noget? 

2. Eller har vi en mulighed for at give dem noget viden, de gerne vil have? 





Hvordan bliver det relevant? 

+ Det kan der være mange svar på!

+ Hovedregler
1. Det handler, som regel, ikke om dig
2.Det skal give værdi for følgerne



Hvordan giver vi så kommunikationen værdi? 

A. WHAT: Produktet, det vi laver

B. HOW: Brugen af vores ydelse

C. WHY: Meningen med at vi laver 
det

WHAT

WHY

HOW



Eksempler
+ Fiskehandler: 

+ What: Tilbud på fisk og hvad der er i disken i dag
+ How: Hvordan man fileterer en fisk, viden om fisk
+ Why: Fisk og sundhed

+ Træning
+ What: Tilbud på spinning og crossfit
+ How: Løft rigtigt, motivation, styrke
+ Why: Selvtillid, be you best self

+ Autoværksted: 
+ What: Tilbud på vinterdæk og service
+ How: Hvordan virker ABS, hvad betyder tegnene i instrumentbræt
+ Why: Sikkerhed på vejen



Eksempler

HOW

WHAT

WHAT WHY



Få hjælp fra kunderne!

+ Husk, det er din virksomhed, så I beslutter det suverænt

+ Her er en måde at få input på: 
+ Spørg dem med direkte kundekontakt
+ Spørg selv kunderne, evt. på Facebook (husk at gøre det konkret)
+ Se hvad dine konkurrenter gør
+ Hvad taler medierne om, når de taler om dit emne
+ Send et spørgeskema ud til dem I har permission på

+ Man får svar på det man spørger om. Ingen danskere siger nej til gode 
tilbud…;-)



Lakmusprøven

+Ved at følge _____(virksomhed)_______ får 
du _______(løfte)__________

+Det giver dig ______(udbytte A)_______ og 
mulighed for ________(udbytte B)______



4. Struktur
ARBEJD STRUKTURERET FOR BEDRE RESULTATER



Lav en plan

+ Først, sæt ambitionsniveauet – hvor meget vil du kommunikere? 

+ Vi anbefaler ca. 8-12 posts om måneden. Så er vi til stede uden at det 
bliver for meget. 

+ Vi planlægger normalt 4 uger frem for vores kunder

September Oktober

20. september ligger 
8-12 post klar til oktober



Gør det konkret

+ For nogle af vores kunder har vi et månedligt tema

+ Dvs. et emne som hele måneden skal pege hen på. 

+ Det kan hjælpe, når man skal lave posts for en måned



Lav en skabelon

+ Vi har lavet en skabelon, som vi 
kopierer hver måned

+ Vi arbejder i den løbende, fra den 1.-
20. hver måned

+ Det giver overblik

+ Og det er let at se månedens posts i 
sammenhæng

Se separat fil for 
skabelon



TELIA ERHVERV

+ 2 om ICT Service

+ 2 om Advisor

+ 1 om Marketshare

+ 1 om Online Transactions

+ 2 om Loyalty

De 8 posts, eksempeler

BØJSØ VINDUER OG DØRE

+ 2 om boliginspiration

+ 2 om tips og tricks

+ 1 om det vidste du ikke

+ 2 om produkt

+ 2 til de professionelle

+ Og så kommer salgsannonceringen ud over



Eksempler på content posts



Eksempler på content posts



Eksempler på content posts



5. Tips til godt content



Når likes og kommentarer mangler

+ Forbrugerne er blevet mere nærrige med likes og kommentarer

+ Hver gang vi liker eller kommenterer noget, så får ens venner besked om 
det

+ Det er vi blevet mere bevidste om. Og det har indflydelse på antallet af 
likes og kommentarer. 

+ Som hovedregel giver posts med spørgsmål flere kommentarer end dem 
uden. Opfordring til at tagge en ven virker som regel også. 
+ Men brug det med forsigtighed, for det kan også blive for meget. 



Skriv gode tekster

1. Drop lange sætninger og husk 
punktummer

2. Skriv, som du taler til dine kunder

3. Brug ”Call to action” 
+ Sæt kryds i kalenderen, tilmeld dig, se 

program, kom forbi

4. Skær ned på detaljerne. 
+ Lav flere post eller brug links, hvis du 

har meget at sige

”Mødet vil kigge nærmere på, 
hvordan disruption tvinger den 
mest innovationsparate del af 
dansk erhvervsliv til at 
konkretisere deres indsats for 
at imødegå fremtidens 
digitalisering.” 

Eller:

”Du kan få konkrete værktøjer 
til digitalisering af din 
virksomhed. Tilmeld dig nu!”



Brug billeder rigtigt

+ Minimal tekst på billeder

+ Brug mennesker

+ Skab en rød tråd

+ Vis produktet – gerne i 
aktion

+ Det skal være enkelt!



Andre gode råd

+ Lad de andre gøre arbejdet – brug links

+ Bliv ikke en respons-desperado!

+ Pas på fikse ordspil, flotte piger, søde 
babyer og store præmier

+ Split op - fordel dine budskaber over 
flere post 



6. Opsamling
GODE RÅD TIL AT OPTIMERE DIN FACEBOOK-KOMMUNIKATION 



Opsamling
+ Find ud af hvorfor man skal følge din side

+ Brug evt. What, How, Why-modellen til at nærme dig et emne
+ Og spørg dine kunder hvad de gerne vil høre

+ Få struktur i dit indhold
+ Månedligt emne med 8-12 posts om måneden
+ Hav næste måned klar den 20. i indeværende måned
+ Arbejd på samme måde, hver måned

+ Skriv tekster man får lyst til at læse!
+ Brug konsistente billeder, find din egen stil

+ Og så er det ellers bare i gang! J
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