
JOIN THE #MOOVEMENT



JOIN THE #MOOVEMENT

• Velkommen til dette webinar om markedsføring på 
sociale medier. 

• Dette bliver en del 2. 
- opsamling fra vores sidste webinar 
- fokus på annoncer 

• Var du ikke med på vores første webinar, så kan du 

sagtens deltage i dette.

• Har du spørgsmål, så skriv dem i chatten.
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Introduktion af Moove
Moove er et full-service reklamebureau med over 30 års erfaring, som 
varetager en bred vifte af markedsføringsopgaver. 

Indenfor online marketing varetager vi bl.a. kunders sociale medier, online 
annoncering, SEO og e-mail marketing. 

I kan følge Moove Advertising på de sociale medier 
for gode råd, tips og tricks og de seneste nyhed 
inden for online marketing. 
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• SoMe – en forkortelse af sociale medier. 

• Hele 9 ud af 10 danskere over 12 år har i dag en 

profil på mindst et socialt medie.

• Der findes et hav af forskellige sociale medier og der 
kommer løbende nye til. I skal være til stede på de 
medier, der giver mening for jer og jeres målgruppe. 

Den samlede liste over, hvilke sociale medier 
danskerne bruger mest til dagligt, ser 
således ud: 

1. Facebook: 66 procent 
2. Messenger: 47 procent 

3. Instagram: 32 procent 

4. YouTube: 26 procent
5. Snapchat: 9 procent 

6. Twitter: 9 procent 
7. LinkedIn: 8 procent 

8. TikTok: 8 procent 

9. WhatsApp: 6 procent 
10. Reddit: 5 procent 

11. Pinterest: 4 procent 
12. Tinder: 2 procent 



Planlægning af opslag 

Facebook kreatørstudiet – et gratis værktøj til planlægning af opslag.

Klik på linket og klik derefter på 

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/creator-studio-overview

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/creator-studio-overview


Knytte din Instagram til din 
Facebook konto 
• Klik på din virksomhedsside 
• Klik på indstillinger i venstre side 
• Klik på Instagram 
• Klik på ”Tilknyt Konto”



Før du laver din første 
Facebook annonce
Før du laver din første Facebook annonce, bør du først have styr på 
følgende: 

• Få oprettet en Facebookside til din virksomhed, hvis du ikke allerede 
har dette. 

• Få oprettet en Facebook Business Manager, hvis du ikke allerede har 
dette. Et værktøj, hvor du kan styre og administrere din 

virksomhedsside og annoncer. 

Dette kan gøres på:  https://business.facebook.com/overview

https://business.facebook.com/overview


Du kan finde dine Facebook annoncer på flere forskellige måder. 

• Via Facebook Business Manager

• Via Meta Business Suite  



Før du laver din første Facebook annonce

Hvordan ser Facebook Business Manager ud? 



Før du laver din første Facebook annonce

Tilføj annoncekonti i din Facebook Business Manager

1. Gå til Virksomhedsindstillinger.

2. Klik på Konti i menuen til venstre.

3. Klik derefter på Annoncekonti.

4. Klik på den blå rullemenu Tilføj.
Vælg en af disse 3 indstillinger: Tilføj en annoncekonto, Anmod om 
adgang til en annoncekonto eller Opret en ny annoncekonto.

https://business.facebook.com/settings/


Sådan kan du finde dine Facebook annoncer i annonceadministrator:   

• Gå ind på din virksomhedsside på Facebook

• Klik på annoncecenter i venstre side
• Klik på alle annoncer 
• Klik på Annonceadministrator.

https://www.facebook.com/adsmanager/manage/


• En Facebook kampagne er delt op i 3 lag: 
• Kampagner 

- Målsætning

• Annoncesæt  
- Budget 
- Tidsplan
- Målgruppe 

- Placeringer 

• Annoncer 
- Format 
- Medie

- Tekst 
- Link / destination 

Opbygning af Facebook annoncer

Sådan ser det ud i din 
annonceadministrator





Din annonces lokation

Hvor skal din Facebook annonce vises rent geografisk?

• Har du en lokal servicebaseret virksomhed i en by, skal din annonce måske kun vises i denne by.

• Sælger du et produkt fra en webshop, giver det måske mere mening at målrette dig mod hele Danmark.

• Dertil skal du tage stilling til, om annoncen skal vises for alle folk som har været på lokationen, eller blot 
folk som bor på lokationen.

Målgrupper



Målgrupper
Annoncer på SoMe er særdeles effektive til segmentering.

Facebook arbejder med 3 forskellige typer målgrupper: 

• Brugerdefineret
- Alle besøgende på website - 30 dage 
- Alle købere - 30 dage 

• Kopimålgrupper / Lookalike
Dvs. at Facebook selv finder nogle brugere, som minder om dine 
eksisterende.

• Demografiske og interessebaserede målgrupper

- Demografi (uddannelse, finansiel, livsbegivenheder og forhold)

- Interesse (familie og forhold, hobbyer, mad og drikke, shopping og teknologi)

- Adfærd (digitale aktiviteter, købsadfærd, rejsehyppighed og stort set alt andet 
som ikke indgår i de 2 foregående kategorier.)



Annoncetype
Du kan vælge mellem en lang række forskellige annoncetyper. 

Dermed kan du skræddersy annoncerne, så de passer specifikt til 

din virksomhed. 

Her er 4 eksempler på forskellige annoncetyper:  



• Facebook-pixlen (også kaldt Meta-pixel) er et stykke kode, som du 
anbringer på dit website. 

Koden giver Facebook tilladelse til at indsamle data om din sides 
besøgende, heraf hvem de er, deres adfærd på din side, samt hvilke 
sider de besøger.

Du kan bruge den til at måle effektiviteten af din annoncering ved at 

forstå de handlinger, som folk udfører på dit website.



• Målgrupper 

• Placeringer 

• Annoncemateriale 
- Format (video vs. billede) 
- Tekst (kort vs. lang) 
- Knap ("Se mere" vs. "Køb nu")



Eksempler på 
Facebook annoncer 



Hjælp til dine 
sociale medier 
Har du behov for hjælpe til dine sociale medier? 
Annoncer? 
Opsætning af pixels? 

Så tager jeg gerne en uforpligtende samtale med dig.

Kontaktinformation
sg@moove.dk
Tlf. 29 20 04 21

mailto:sg@moove.dk
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