
Forstå hele pensum på ½ time
og bestå Bigum OM eksamenen med bravour

Med dette ”Thranum - Online Marketing Specialist - kompendium”  kan 
du læse hele pensum igennem for Bigum & Co kurset i Online Marketing 
på ½ time. Derved er du langt bedre forberedt til din eksamen. 

Eksamen = Festen for den velforberedte  Pøj, pøj / knæk og bræk.

Indhold
• Det store fugtige overblik
• SEO
• SEO peridodiske system
• Google AdWords
• Web design / Konverteringsopt.
• Content Marketing + Blogging
• E-mail marketing
• SoMe strategi
• Google Analytics

http://www.onlinemarketingspecialist.dk/
http://www.onlinemarketingspecialist.dk/
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Organisk trafik

Sociale Medier
= Den private fest

Interesse Medier
= Cocktail party

Facebook / Snapchat
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Twitter / Tumblr / Pinterest
Medium / Periscope

Professionelle  Medier
LinkedIn

SEM / Adwords
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Mennesker & relationer

E-mail Marketing

Mail 1 Mail 2 Mail 3FREEBEE
Guide

NAVN

E-MAIL

SEO
Inpage SEO
Offpage SEO
LinkBuildingAdWords

Hjem

Ude

Pro-
aktiv

Re-
aktiv

J-J-J-
R.Hook

Genration C
”…therefor I am”,
René Descartes

Connect
Communicatate
Create
Curate

SØG

KNYT DYRK

Data
Alle er forbundet
Handler emotionelt med kender / liker
Alle data tilgængelige

Én SoMe platform
1. Hensigt
2. Målgrp.
3. Konkurrenceanalyse
4. Indhold

Cirkler af 
venner

• Strategisk
Salg, hårde/bløde mål

• Taktiske mål på fb
Engagement (synlighed)
Lederskab (links, CTA)
Nærvær. Søg/knyt/dyrk

• Operationelt. SMART mål
Indholdsplan
Monitorering
News feed optimering

Mange stimuli før køb!
Benchmark mod dig selv

Få permissions
Slå på følelser
17 typer mail overskrifter
R-I-T modellen

Strategi
• Hovedmail
• Segmenteret mail
• Autporesponderen
• Serie af mails!

BOOK / 
KØB

BOOK 
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BLOG
Nyheder

Design

Konverterings
Optimering
Don’t make me think

A/B test

Det store fugtige overblik, aka Bigums kaos teori 
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1, Forstå forretningen 
Forstå hvilke produkter virksomheden tjener (mange) penge på. Virksomheden nu 

og i fremtiden, opbyg et univers om produkter der holder om 1, 2 og 3 år. 

2, Keywordanalyse
Vælg dine keywords ud fra (anvend AdWords Keywordplanner + Übersuggest)

• Antal søgninger (helst mange søgninger)

• Konkurrence (helst lav konkurrence på side 1, og helst få ”allintitle”-resultater). 

• Relevans (dit website skal indeholde meget om det pågældende keyword, ellers 

vil Google ikke give dig topplacering på ordet) 

• Konvertering (du skal helst tjene meget på det pågældende keyword)

3, Installér Tiny Rocket Lab eller Ranktracker
Indsæt alle dine keywords. Du vil nu i fremtiden kunne se fremgangen af din SEO. 

4, Lav strategi for universer
Hav gerne dine vigtigste keywords i en menu – så er det let at opbygge et univers, 

og keywords fremgår i dine URL’er.

5, Lav indhold 
(denne del slutter aldrig, da du altid skal lave friskt indhold på dit website. Men 

her begynder arbejdet ) 

- Sørg for at dine nye menuer fra univers-strategien (punkt 4) bliver 

implementeret med det samme.  

- Lav en masse indhold i universerne (evt. blogformat). Friskt indhold 2 gange om 

ugen på små websites, og nyt indhold hver dag på store website. 

- I de forskellige universer huskes keyword i Title, Meta description, overskrifter 

(H1 og også gerne H2+H3), brødtekst og billeder. 

- Lav intern linkbuilding: Dine vigtigste-URL’er (dem du satser på skal ligge højt i 

Google) skal have links fra dine øvrige undersider. 

6, Ret fejl på website 
vha. Ahrefs.com. Tjek speed vha. Google insights

En typisk proces er, at du finder alle fejl, programmøren retter dem. Ved 404-fejl 

(ses i Ahrefs) laves 301 redirects til URL’er der findes – og gerne dine vigtigste 

URL’er.  Screaming Frog er et godt værktøj til SEO. Hastighed: Pingdom

7, Google Business
Sørg for virksomheden er oprettet i Google Business og skaf nogle anmeldelser via 

de personer du kender, som har en Google+ profil. 

8, Content–optimering 
Tjek alle undersider igennem – du skal sikre dig, at der er min. 100 ord på dem alle, 

og at der er husket Titles, Meta Description, H1-3, samt at billeder er navngivet.

9, Linkbuilding (få links fra andre websites) 

10, Optimer trafikken på dit website
Kig i Google Analytics. Se hvilke undersider har høj Bounce/Exit rate. Optimér disse 

sider ud fra viden om brugervenlighed. 

11, Lav Mark-ups via Scema.org. 

12, Lav evt. en Social Media strategi 

13, Youtube? Forum?
Det sker sjældent, men overvej evt. om du har mulighed for at lave Youtube-

videoer med mange visninger, eller om du har mulighed for at opbygge et forum.

Flere SEO værktøjer:

Tjek dit sitet annonymt: impersonel.me
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Historie

Klikrate

Annonce 
relevans

Søgeords-
relevans

Andre faktorer

AdWords
Kvalitetsstruktur

Faktorer 
DU påvirkrer

KLIKRATE er den vigtigste parametre
• MEN afhænger af den gode annoncetekst
• Gør det RELEVANT. Få RELEVANTE kliks, 

ikke bare mange men de rigtige, relevante kliks
• Sørg for at skabe kampagner, der er delt op i

produktgrupper = Kampagnestruktur
• Rette tid, rette indhold, rette sted

Den suveræne AdWords kampagne
1. Kvalitetsstruktur
2. Kampagnestruktur
3. Sporring.

AdWords konto

Kampagner

Annonce 
grupper
F.eks. brands

Sko – Støvler -
Sandaler

Én annoncetekst
per søgeord
Nike, Ascics…

Konverterings SPORING
• Makro. Når folk køber i shoppen
• Mikro. F.eks. Tilmelding til nyhedsbrev

• Tildeling af værdi = Attribution
Hvilket led/kanal gav kunden/ordren
Vælg ml. ”sidste aktion”, ”Første aktion”, ”Lineær” mv.

AdWords annonce TEKST   
A-I-D-A 

• Sørg for at have keyword i annonceteksten
• A: Overskrift. Skab nysgerrighed, stopeffekt
• I: Meta. Fang interessen, CTA, klik her
• D og A (på hjemmesiden)

Anvend flere søgeordTYPER. Få forskellige budpriser og opnå bedre placeringer
1. +hvide +bowlerhat
2. [køb hvid bowlerhat]

Spørg dig selv:
1. Hvad tilbyder jeg?

UPS, vigtigste salgs-
parametre

2. Hvad vil jeg opnå?
Call to action
Deadline
Hvilke følelser vil jeg 
slå på?

3. Hvem er kunderne?
Demografi, behov, 
værdier (hastighed, 
pris, kvalitet mv.) 
omstændigheder, 
kendskab til produkt

Display/Adsense annoncer kan indsættes:

A. På bestemte sites med stor trafik, f.eks. B.dk. 

B. På emne sider som er særlig relevante, f.eks. ridning. 

C. Målrettet brugere med bestemte interesser. Udfra brugerens 
cookie historik om søgninger der bliver lavet, hvilket indhold der 
bliver set. På tværs af platforme (PC, tablets, mobil).

D. Målretning mod bestemte ord/temaer, f.eks. ”Sygefravær”. Google 
lægge annoncer rundt om alt indhold med dette/disse keywords.

Brug af Remarketing/retargeting. En brugeren der har besøgt dit site 
præsenteres for annoncer på andre sider han/hun efterfølgende 
browser. Gerne på en specifik vare. Kaldes ”return conversion”.

Kampagnestruktur

Se word doc:
Sammenligning af AdWords -Display -facebook ads

AdWords fordele:
• Effektiv måde at få flere besøg på 

dit website. Pull-markedsføring
• Kunden er i købs-/research mode

ZMOT: Zero Moment Of Truth.
• Målret ifht købsbehov / intent
• Betal kun få kliks (CPC)
• Fuld kontrol over dit forbrug
• Mest populære søgemaskine
• Du kan til enhver tid finjustere 

stort set alle aspekter af din 
kampagne

• Mulighed for mange forskellige 
annoncer / keywords sætninger.



Web design - Konverteringsoptimering Mock-up
• En skitse tegning af hjemmesiden
• Indhold og funktionalitet

Konverteringsoptimering – definition:

- Når en besøgende foretager den handling på 
hjemmesiden, DU ønsker.

- Eksempler: Salg, tilmelding, download, udfyldelse af 
formular

Handler om at analysere sig frem til, hvad der afholder de 
besøgende fra at konvertere – og ændre det. 
Konverteringsoptimering indeholder discipliner som 
brugervenlighed, webanalyse, tekst-forfatteri og 
salgspsykologi. 

Man laver i praksis to versioner af sin hjemmeside – tester –
og får et facit på konverteringen.

”Best practice” er en myte!!

- Man kan ikke sige at knappen skal være grøn – men man 
kan godt sige at knappen skal være tydelig og fange den 
besøgenes opmærksomhed.

- Eksempler: Grønne knapper virker bedre end røde, CTA 
skal være over foldelinjen, korte side konverterer bedre 
end lange.

- Det handler om at anvende den rette tænkning og 
metode, så man finder det der virker på netop ens eget 
site.

- For hvert klik dine besøgende tager – især i en 
købssituation – forsvinder op mod 5-10% af dine kunder… 
især hvis forløbet ikke er intuitivt

Variant:Kontrol:

Case: Dcfinder.com
Forkert mængde information –
for meget eller for lidt.

61,87% flere konverteringer
Statistisk signifikans: 98%

https://moqups.com/

Mock-ups

Brugertest

Splittest & brugertest

Større ændringer = BRUGERTEST
En ændring = Splittest A/B

Test af hjemmeside. Et lag oven på dit site.
Værktøj: Visual Website Optimizer (VWO)
Typiske tests: tekst, farve, elementer (fjern/tilføj



Web design - Konverteringsoptimering
Folk læser ikke på nettet – de scanner. Skær unødig tekst fra og vis visuelt 
indhold i stedet for tekst, hvis det er muligt.

• Chunck indhold
• Gode beskrivende overskrifter og deloverskrifter
• Bullet points
• Flere gode illustrationer
• Evt. video for meget kompliceret indhold

Brug knapper til CTA’s (opfordring til handling). De skal være tydelige og ligne 
knapper.
Knapper skal ligne knapper og være tydelige
- Skygge på knap øger konverteringen

Skelettet til en webtekst

Tydelig CTA

Bullet points
som positiv 
check points

Tydelig forespg
på data

Tydeligt udytte



Content Marketing + Blogging

Personlig Branding
- digital positionering i et menneskecentreret internet

10 Ingredienser til bedre positionering
-Brug ingredienser i tekster, samtaler & elevatorpitches

1. Titel/job/rolle (fordi titler betyder noget)
2. Personlig rejse (rapport/identificerbarhed)
3. Fremskridt (skabt resultater selv og/eller for andre)
4. Udtalelser (andre kan bekræfte det Du/I gør)
5. Nævn kunder (referencer skaber tryghed)
6. Presse (kaminhylden med trofæer)
7. Kvantitative resultater på sociale medier (size matters)

8. Partnerskaber (andre kan sælge dig/jer bedre)

9. Filosofi (Jeg/Vi har anderledes idéer)

10. Popularitet (mest læste, mest sete, mest brugt, efterspurgt)

Blogging - Den Lille Begynder Guide

Kom simpelt i gang med et blogindlæg (3-trins strukturen)
1. Jeg har fundet ud af noget 
2. Se hvad folk gør – billeder eller beskrevne cases 
3. Her er hvad jeg synes de bør gøre
4. Afslut med call to action… blindgyder forbudt!

Overskrifter har to primære funktioner
• SEO-værdi (Keywords – ram dem som søges på)
• Social Media-værdi (Blikfang – se Ekstra Bladets mest 

læse)

Proces for udvikling af BLOGS
• Brainstorm - Find på killer headlines til din niche
• Freebie. Når vi skal til email-marketing, skal vi opsamle 

brugernes email-adresser. For at øge mængden af opsamlede 
mailadresser, er vi nødt til at tilbyde noget af værdi. Apropos 
indholdet i bogen Digital Strategi.

• En ”freebie” er et gratis produkt. Vi benytter et tekstdokument. 
I daglige tale en PDF – eller en e bog. Man bestemmer selv hvor 
lang en freebie er, men den må IKKE skuffe læseren. 

Gør dig BRUGBAR for andre
• Vær den hjælpende hånd
• Svar på samtlige spørgsmål
• Gør folk klogere, gladere og rigere

Det menneksecentreret Internet
• Vi glemmer overflødige ting. Husker kun 5-7 brands
• Nettet er ‘stolper af personligheder/identiteter’.
• Du går til folk du kender, ikke virksomheder.

Michael i banken, frisør Helle etc.
Chili Klaus vs. Chili-avlerne.
Kaptajn Knas vs. Quaker Oats.

SHOW IT, don’t tell it
• Vis hvad du kan og står for

Hjemmeside, blog, Facebook, LinkedIn, Twitter 
• Content Marketing via Blogs er en god vej for 

personlig branding

Vi er alle forbundne. Cirkler af relationer.

Proces forløb for Content Marketing
Case: Drømmetyderen Michael
1. Lav en Freebee. Upload på en ‘hemmelig side’.
2. Lav en (hurtig) hjemmeside. Ta’ en identitet.

Pump out good shit, som også Google ser (SEO)
3. Keyword analyse
4. Skab indhold. Skriv, skriv, skriv. 

Skriv så ofte du kan. Skab friskt, relevant indhold.
Upload på alle kanaler/Blogs + freebee => E-mail permission

5. Find inspiration til endnu mere indhold.
=> Anvend Google AdWords og se, hvad der søges på 
=> Lav blog indlæg om det!

6. Optimer din hjemmeside. Design, konvertering. Troværdighed
7. SoMe strategi. Husk: Mennesker og relationer. 

Gratis kurser som promoveres via e-mails og facebook posts.
8. SÆLG! Du kan nu gå i salgsmode.
9. Statistik på din egen side

=> Find nye enmer, f.eks. ”Top 10 – Det drømmer danskerne om”

Grundopskrift for CM/Blogs
1. KOM I GANG! 
2. Opbyg publikum. Indhold, e-mails, likes
3. Vind tillid. Vejen til succes går (desværre) 

gennem trial and error. 
4. SÆLG! Vent til modtagerne er parate. Du 

må aldrig starte med at sælge.

HUSK: Både virksomhed og medie
• Du skal skrive/udvikle indhold som var en et 

nyhedsmedie

Bliv’

The 
go-to-guy

på 
fagområdet



Content Marketing + Blogging

Proces for udvikling af BLOGS
• Brainstorm - Find på killer headlines til din niche
• Freebie. Når vi skal til email-marketing, skal vi opsamle 

brugernes email-adresser. For at øge mængden af 
opsamlede mailadresser, er vi nødt til at tilbyde noget af 
værdi. Apropos indholdet i bogen Digital Strategi.

• En ”freebie” er et gratis produkt. Vi benytter et 
tekstdokument. I daglige tale en PDF – eller en e bog. 
Man bestemmer selv hvor lang en freebie er, men den 
må IKKE skuffe læseren. 

30 Awesome ekspempler på overskrifter til 
blogindlæg

Fejltagelser
• Begår du samme fejl som mig?
• Har du begået disse fejl?
• 10 fejl du ikke ved du begår 
• Undgå at fortryde – gør _________ 
• 3 ting der får dig til at se dum ud 
• Den største fejl i branchen som du også begår
Trusler
• Den skinbarlige sandhed om nøgenjonglering
• 7 faresignaler ved fakkeljonglering
• Beskyt dig selv mod nabojongløren
• 5 ting der får dit show på strøget til at floppe
• 3 genstande du bør være bange for at jonglere med
How to
• Lær at…
• Lær at sætte jonglere på 10 minutter
• Lær jonglering via 4 lette lektioner
• Hvordan du kan tjene 1.000 om måneden på jongleringen
• Lær at tabe dig med jonglering
• Sådan bliver du den bedste til slankejonglering
Optimering…
• 5 måder at forkorte dit jonglørshow
• Slip af med gratister i dit publikum
• Lær at kaste en ekstra kegle på kun 5 minutter
Optimering…  Hvad gør de bedste?
• Jongler ligesom Den Store Oregon
• Hemmeligheden bag Oregons succes
• Hvad kan Brad Pitt lære dig om jonglering?
Lister…
• 20 måder at…
• Top 10 jonglører i verden
• 101 grunde til at blive professionel jonglør
• Snup 15 tricks til keglejonglering
• De 5 værste jonglører ever
• 5 største jonglørfails fra youtube
• 40 frygtløse fakkeljonglører

CASE: Bark Box – hundemad
• Vi er både medie og virksomhed. Den sælgende 

virksomhed BARK BOX og mediet BARK POST
• Masser af Jab, Jab content marketing
• Sign up til Bark Post. Gratis indhold. 

Herfra link til Bark Box, hvor de tjener penge!

CASE: Tina Dalbøges
• Er både BLOG og webshop på samme tid
• Har inkorporeret sin webshop direkte i bloggen, så du 

kan købe de omtalte produkter og remedier til hobby 
kunst håndværk. 

• Hvis du taler om det, kan du også sælge det.
• En mere flydende overgang ml. www, blog og 

webshop. Det er ligemeget med begreber, bare det 
virker 

Giv GRATIS eller SÆLG?
• Du kan med fordel give noget (viden) gratis væk, hvis du 

tjener på andre produkter eller ydelser. 
• Giv evt. det billigeste produkt væk (en bog som 

Chr.Klitsgaard) mod at kunne sælge andre ydelser.
• Th.Bigum giver gratis online rådgivning om SoMe. Tjener 

penge ved at holde foredrag og kurser. 

Kvalitet sælger – det gør indhold også
• Se video fra: Slikhaar.dk

Meget amatør aktig – Men 2 mio views!
• Se første video fra Gary Vaynerchuck.

Du køber hos dem du synes om
• Case: Anette Sand sælger bogholderi. 

Giver gratis kurser for selvstændige.
• Du køber af mennesket Anette, om end en kollega måske 

er den der udfærdigere opgaven for dig.

Content marketing er en markedsføringsmetode, 
der bygger på produktion og optimering af tekster 
med indhold, som skal øge kendskabsgrad og 
branding af virksomheden. I modsætning til 
traditionel reklame, som direkte har til formål at 
sælge noget, så handler content marketing mere 
om at levere oplysninger og give viden for at give 
et godt indtryk af afsenderen (virksomheden). 



E-mail marketing
E-mail værktøjer
For at undgå spamfiltrer
For at automatisere processen, 
Segmentering + analyser
• Mailchimp.com 

Fleksibel. Gratis (u/2000 modtagere)
• Campaignmonitor.com

Intuitivt, let
• Ubivox.dk. 

Dk support, lidt dyrere
• Absis.com.

Godt til særlige behov. Dyrt at komme i gang.

Flere STIMULI er nødvendige i beslutningsfasen.
Flere påvirkninger før vi skrider til handling.

De gode råd om e-mail marketing
• Træd i karakter. Ha’ kant

Alle behøver ikke elske dig. Selektion er fint.
• Vær oprigtig og personlig.
• Skab følelser hos modtageren

Spørg altid: Hvorfor skal modtageren læse?
• Undgå irrelevante mails

(alle modtagere irr. Mails, men ingen sender disse)

• What’s In It For Me (WIIFM)
Undgå ‘NÅ!’ reaktionen. Nyt site = Nå, so what!

• Skab relevant indhold for brugeren.

E-mail marketing er 
PERMISSION marketing
Du skal have tilladelse til at sende mails

E-mail har gns. ROI på 40% vs. Husstandsopdelt 
reklamerer på 7%

God webdesign => konvertering
Pop-Up tilmelding giver x6 flere permissions
Slide-in er også er stærkt middel

Case: Banken er flytte
”Vi har fået nye lokaler” = So what!
 ”Vi har flyttet dine penge”
 ”Bedre parkering gør det let”
 ”Mere plads til personlig betjening”

Flere målgrupper. Flere selektive budskaber
- Segmentér målgrupperne
Persona’er = Målret til modtageren.

CTA knap – Gør den spændende:

”Read more” => ”Help me choose product”

”Tilmeld dig nyhedsbrev” = Gaaaabbbb!
Ingen gider nyhedsbreve. Vær sælgende:
=> ”Få en gratis lektion af NLP, tilmeld dig”

FREEBEE
NEED TO HAVE for kunden. Noget de 
brænder for. Senere i købsbeslutningen kan 
du tilbyde 10% rabat ved køb nu! 

Giv kunden succes og glæde med det 
samme. ”Læs nu og det virker om 1 time”.

Title = Salgsbudskab
• Titlen skal give mening
• Konkret. ”Få 46 tips…”
• Siger den ‘bum, bum og bum’ (virker den)
”This book will teach you to write better in 4 
hours”
”9 råd til XXXX, der gør dine YYY bedre”

Se bogen: 52 HEADLINE HACKS.

R- I – T MODELLEN
RIT er godt at anvende i title.

• R = Resultat. Hvilket resultat 
søger læseren?

• I = Indvending. ”Det har vi 
prøvet” => ”Prøv uanset 
hvad du tidl. Har gjort”

• T = Tid. På hvilken tid kan 
kunden opnå det ønskede 
resultat? Forventede tids-
horisont for læseren. 

Eks. på en god title:
”First webinar without stress, 
money or skills”.
(3 indvendinger imødegås):  

Udfordring:

Du har 2,3 sekund til at fænge mig! 
Løsning: Appelér til FØLELSER
Din mail skal øjeblikket vække en følelse for modtageren.

A-I-D-A model
A: Emnelinje. Giv mig lyst til at åbne
I: Overskift i mailen = Interesse
D: Linje 1, sælg behovet for kunden
A: Bund af mail = CTA.



E-mail marketing

Kundetyper og parathed
1. Køber med det samme
2. Åbner og klikker
3. Åbner
4. Livløse

Ad 1 => Tak og mersalg
Ad 2 => Flere stimuli
Ad 3 => Flere stimuli
Ad 4 => Samme mail igen (ikke læst)

E-mail STRATEGI

1. Hoved nyhedsbrevet.
One size fits all. Samme budskab til alle.

2. Segmenteret mail / Sub nyhedsbrev.
Segmenér på brugernes adfærd.

3. Autoresponderen. 
Den mest effektive og oversete mail.
‘Reset your password’, 
‘Din ordrer er sendt’ = mersalg! Opfølgning.
‘Velkomst mail’ =  x4 så høj rate (+80%), x5 klikrate

PLAN
A. Få et system til at styre e-mail marketing

B. Need to have budskaber.
What’s in it for me / Hvorfor skal jeg læse

C. Engagement serie af mails.
Mail 1: Velkomst mail. Med Freebee
Mail 2: Motivation, et tip fra e-bogen (der måske ikke er læst)
Mail 3: Et ekstra godt tip der ikke er i e-bogen
Mail 4: Jab.
Mail 5: Right Hook. Salg!

5%
Øjeblikkelige 

købere

80%
Kan købe /
bør købe

15%
Køber aldrig

Har du flere produkter?
Så indsæt flere budskaber i din mail
• Produkt 1
• Produkt 2
• Produkt 3
> Opfølgning, hvor har kunden klikket.

Behov for mange data fra kunden?
Har du behov for mange data ved tilmelding
• Gør det indbydende for kunden
• Grafisk appetitligt
• Trin 1 ud af 3
• Opsaml løbende info i klik i nyhedsbrev/site

De 5 bevidshedstyper
1. Bevidste Bent

Kender behov og kender vores produkt
2. Produkt Per

Kender behov, ikke udbyttet af vores produkt
3. Løsnings Linda

Har (latent) behov, kender ikke løsningen
4. Problem Pernille

Har problem, kender ikke løsningen
5. Ubevidste Ulrik

Erkender ikke et behov/problem

=> Kend de 5 niveauer og skriv, så du rammer alle typer.

Hvorfor reagerer kunderne ikke?
Her er de mest udbredte fejl, 7 (hoved)årsager: 
1. De forstår ikke, hvad du/I tilbyder. 

For indforstået, brug af fagtermer.
2. De forstår ikke behovet. 
3. De kan ikke se værdien / udbytte af dit budskab
4. De tror ikke på os / på vores budskab
5. De tror ikke på at de kan…

- bruge det / få succes med det / lære det / gøre det
6. De mener ikke de har råd til det
7. De vil ikke have det lige nu / ikke behov lige nu.

Væk FØLELSER hos modtageren
Spørg dig selv fra start:

1. Hvad vil jeg sælge?
2. Ved min læser at han/hun har behov for det?
3. Hvilken følelser vil jeg ‘vække’ dem med?



E-mail marketing
E-mail STRATEGI = TAL FØLELSER

1. BEHOV. Tal til erkendte behov.
”Baller uden buler” (fitness kursus)
”Bliv 10 år yngre på en aften” (Comwell fest/koncert)
Gode fraser: 
• Sådan får du XXX
• XX vil gøre dig bedre til YYYY
• Den ene ting, der XXX 30% mere YYYY
• Gør det her én gang, så får du XXXX – hver eneste dag

2. FRYGT.
• Sådan undgår ud at…
• Gå ikke glip af…
• Se ikke dum ud, når du…
• ”Tænk hvis en du kender vinder” (Lotto)
HUSK: Det påhviler dig et ansvar. Skab ikke unødig frygt.

3. TVIVL.. 
• Er du sikker på, at du XXX når vi YYYY
• Ved du hvor du kan XXX 
• Ved hvor på skalaen du ligger, test digselv
Ved JA/NEJ spørgsmål, husk da et sætning mere:
• Har du den rigtige SEO? Det havde Oticon ikke.

4. INVOLVERING. 
Picture yourself right here (Rejsebureau)

5. ÆRLIGHED. Sig det som det er
• Seo er kun gratis, hvis din tid er værdiløs

6. FLAWSOMENESS. ”En fejl fantastisk”
• Der er fejl i jakken. Måske kan du bruge den i haven.

7. TROVÆRDIGHED. 
• Nu kan du få den til halv pris. Her er grunden.
• ”Likeability faktor”

8. GRÅDIGHED. Giv mig mere.
• SONY fordoblede sin omsætning samme dag… på Google. 

Vil du?
• Tag 3, betal kun for 2.

9. BEHOV FOR AT HØRE TIL.
• Kun for dem, der vil XXXX 

…have langtidsholdbare top-placeringer i Google.

10. SOCIALT BEVIS. Me-to effekt, Bandwagon. (undgå at træffe et valg)
• 8 ud af 10 køber denne (Nysgerrig for at se, så klik)
• 40% af vores kunder vælger XXXXX
• De fleste nye kunder kommer fra Google. 

11. SAMLE BEHOV. 
• Tjener du penge på SEO, så er her næste trin på trappen.
• Kan du lide XXX, vil du også kunne lide den her.

12. NYSGERRIGHED. 
• Ved du hvilken fejl 8 ud af 10 folk gør lige nu.
• Why your not married
• What type of traveller are you (Jetsetter)

13. ØJEBLIKKELIG TILFREDSSTILLELSE. Instant radification.
• Tryk besvar – og få øjeblikkeligt er rapport med de 5 

vigtigste SEO tips til din hjemmeside
• Den tid der kan XXX – Nu og her. 

14. NEMHED. Gør det let
• Her får du XXX, der gør det nemt at YYY
• Bestil her og få med posten 

15. EKSKLUSIVT.  Sjældenhed
• Du kan XXXX men kun i år
• Deltag på kursus, der er kun 8 

pladser i alt.

16. STORYTELLING. Den gode historie.
• Mikkel var sikker på XXXX. Han 

tog fejl.

17. KNAPHED. (sense of urgency)
• Køb nu. Der er kun 3 tilbage.
• Tilmeld dig kurset nu, der er 

kun 4 pladser tilbage.



Relationsmarkedsføring - SoMe strategi Facebook er: Samtaler & Relationer

SØG

KNYT DYRK

Data
Alle er forbundet
Handler emotionelt med dem man kender / liker
Alle data tilgængelige

Cirkler af venner



SoMe strategi

Én SoMe platform
1. Hensigt. Hensigtserklæring

Vi er på fb for at…
A. Ledelsen. $ konvertering
B. Indad. ”Vi er på fb for at…”
C. Udad. ”Følg os på fb for at…”

2. Målgruppe. 
• Lav en PERSONAS beskrivelse

3. Konkurrenceanalyse.
1. Positionering, differentiering.

4. Indhold
1. Plan for SoMe indhold. Kalender.
2. Opstil alle genrer du kan/vil 

anvende

• Strategisk
Salg, hårde/bløde mål

• Taktiske mål på fb
Engagement (synlighed)
Lederskab (links, CTA)
Nærvær. Søg/knyt/dyrk

• Operationelt. SMART mål
Indholdsplan
Monitorering
News feed optimering

Mange stimuli før køb!
Benchmark mod dig selv

Eksempel 
på 
hensigts-
erklæring

Facebook er:
Samtaler & Relationer

Mulige genrer på fb nyhedsfeeds:
Jab, Jab, Jab
• Nåeeehh / Cute faktor
• Portrætter af personligheder
• OMG / WTF, fantast faktor
• Konkurrence
• Humor
• Praktiske info
• Surprise
• HR/Jobs
• Nyheder, aktuelt
• Bag scenen
• Quiz / ugens fisk
• Evets / arrangementer
• ….
Right Hook
• Konvertering / salg

Min. 3-4 opdateringer for at påvirke algoritmen positivt
Max. Så mange der er behov for. Gerne op til 1-3 post om 
dagen hvis der er behov.
Pas på planlagte opslag – Hvad hvis der sker noget lige inden.
Bedste tid for opslag = Afhænger af opslagets art og målgrp. 

Kalender plan

O  Jab, jab
Ø  Right Hook



HJEMME-
BANE

UDE-BANE

REAKTIVPROAKTIV

Hvem svarer
hvad og hvornår?

Får vi nogen til at tale 
(positivt) om os?

Reagerer vi, hvis nogen 
taler om os?

Hvad skal vi sige, og 
hvornår af hvem?

25-punkts tjeklisten

Hjemme/proaktivt
1. Hvor er vores målgruppe?
2. Vælg den vigtigste platform
3. Lav konkurrentanalyse for den platform
4. Lav målgruppeøvelse for den platform
5. Arbejd med hensigtserklræing for den platform
6. Lav indholdsøvelse for den platform

Hjemme/reaktivt
7. Afstem beføjelser med ledelse
8. Afstem "Tone of Voice" med ledelse
9. Læg operationel plan. Hvem gør hvad.
10. Skilt med responstiden

Ude/reaktivt
11. Lav søgning på den platform
12. Kortlæg samtaler
13. Kortlæg evt. nøglepersoner fra de samtaler
14. Forelæg vigtigste samtaler for ledelsen
15. Afstem beføjelser med ledelse
16. Afstem "Tone of Voice" med ledelse
17. Sig tak til alt hvad der takkes kan til
18. Udred misforståelser, hvor det er passende
19. Sig undskyld, hvis der måtte være noget at undskylde

Ude/proaktivt
20. Brug trin 12 til at forstå adfærd i målgruppen
21. Udfra trin 12 er vurder hvilke samtaler, der er selvskabte
22. Overvej om flere lignende kan skabes ved simple tiltag
23. Lav kreativ øvelse og find frem til nye samtalestartere
24. Afstem beføjelser med ledelse
25. Skab samtalestartere, og gentag trin 11 for evaluering

...... gentag fra trin 1, med næste platform.

Hjem

Ude

Pro-
aktiv

Re-
aktiv

3

2

4

1



The Dip
Loose a shitload

Du skal investere tid/kroner 
for at nå til dit mål 
= din indtjening



Google Analytis

Learning-by-doing

Mål alt!

NB! Sæt sporingskoder på alle dine aktiviteter

Få viden om:
• Trafik. Hvor meget, hvornår, hvortil, hvor mange sider læser de, hvor længe på site…. Og 

meget mere
• Konvertering
• Bounce rate
• Hvilke aktiviteter performer bedst
• Hvor kommer kunderne fra – opsæt sti for at se, sidste touch point, hele stien, assist og 

meget mere.

Husk: Anvend dine rapporter til at få viden og indsigt. Statistik er fint, men du skal handle ud 
fra datadrevne beslutninger.  Glem mavefornemmelser og best practise => Mål hvad der virker 
på dit site og for dine kunder.


