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Hva er dine forventninger til dagens seminar?



Mål for dagen

• Annonsering vs fremming  - når gjør man hva?

• Facebook-pixel

• Kommunikasjon – ideer, tips og triks

• Hvordan lage et publikum

• Sette opp en annonse med ulike publikum – A til Å

• Hvordan teste – og hva?

• Hvordan lese tall og anlyse fra Facebook?

• Ting som kommer 



Annonsering vs fremming



• Du legger ut et innlegg på 
veggen din, og betaler for at 
det skal dukke opp i 
nyhetsvegg hos så mange som 
mulig av de du målretter mot

• Mulighet for det meste av 
målretting mot spesifikke 
publikum, retargeting (pixler)

• Du legger ut annonse(r) i et 
verktøy (f.eks. Facebook 
Business Manager), og den/de 
dukker opp i nyhetsvegg hos så 
mange som mulig av de du 
målretter mot

• Mulighet for målretting mot 
spesifikke publikum, retargeting
(pixler), men også lagt opp til å 
teste ulikt innhold/bilder/call-to-
action  (A/B), laste opp 
kundefiler m.m

Fremming Annonsering



Tross mange tusen følgere –
kun ca. 5 % av innleggene dine bli sett 
på nyhetsfeeden til følgere

Selv om du betaler vil du kun nå ut til 
et mindretall. Høy konkurranse.

Fokus på engasjement – ikke antall

Er det bra med «mange følgere»?



Retarget 
= 

Facebook PIXEL





• en kodesnutt plassert på din nettside 

• et analytisk verktøy  - måle effektivitet

• måle konverteringer, 

• bygge publikum (remarketing)

• optimalisere

Facebook PIXEL – eller PIXLER?



Verktøy du trenger

• Være admin i Facebook-siden
• Ha konto i Business Manager (gratis ☺)
• Ha betalingskort tilknyttet 
• Facebook-pixler plassert

i nettsider, gavesider,
nettbutikk o.l. 

• Mange bilder
• Fantasi



Hvordan sette opp en annonse?

• Velg mål
• Velg publikum
• Velg plassering 
• Legg inn budsjett og tidsplan
• Legg inn tekst og bilde eller film



Velg mål med annonsen



• Ferdige call-to-action i drop down

• Vanlige i bruk:
• Registrer deg / Sign up

• Les mer / Read more

• Kjøp nå / Buy now

• Språk i knappen bestemmes av innstillingene
til hver bruker, ikke av dem som lager annonsen

Knapp bestemt av målet





Hvordan lager man et publikum?





Verktøy for publikum



• Egendefinert publikum
• Liste over givere fra giverbasen/medlemsbasen (NB! Mobilnr og e-post)

• E-post-lister

• SMS-lister

• Andre lister?

• Speilpublikum

• Lagret publikum

• Remarketing NB! Facebook Pixel

• Kaldt publikum (interesser, yrker, alder, geografi)

Ulike publikum – til hva og hva trenger du?











• Egendefinert publikum: Du når personer 
som allerede har vært i kontakt med 
organisasjonen din

• Speilpublikum: Du når nye folk på 
Facebook som ligner på de mest 
verdifulle publikummene dine

Speilpublikum kan kun brukes når du 
allerede har et lagret publikum



Folk som har engasjert 
seg i ditt innhold- varmt 

publikum 





Remarketing



Kaldt publikum

• Lag et publikum selv: 

• Demografi

• Geografi 

• Yrker, sivilstatus

• Atferd (digitale aktiviteter eks. brukere som har lastet opp 
mer enn 50 bilder til Facebook i løpet av den siste måneden)

• Interesser (hva engasjerer de seg i når de er på Facebook?)



Legge inn bilde og tekst – og call-to-action





Hvordan sette opp en kampanje (med testing)?

Business Manager





Kommuniser så det fungerer i Facebook

TIPS  
Ideer
Tr iks



• De hemmelige algoritmene

• Interest
Post (content)
Creator
Type
Recency

• Betalt rekkevidde

• Organisk rekkevidde 

I + P + C + T + R



AWARENESS

INTEREST

DESIRE

ACTION

AWARENESS

INTERACTION

DIALOG

ACTION



Skape oppmerksomhet

•Bruk tall (oddetall slår partall ☺)

✓3 måter du kan redde regnskogen

✓5 tips om for å unngå barneekteskap

✓7 dyr som trues i 2017



Skape oppmerksomhet

•Bruk tall 

• Skap en følelse av hast 
(tidsbegrenset, behov nå)



Av og til kan vi rope 
«NÅ» så mye vi vil, 
men medias 
oppmerksomhet 
bestemmer 



Skape oppmerksomhet

•Bruk tall 

• Skap en følelse av hast 

•Vær presis og skriv kort 
(ikke vag og overkreativ)



Skape oppmerksomhet

•Bruk tall 

• Skap en følelse av hast 

•Vær presis og skriv kort 

•Bruk EMOJIS 

INEREST + POST + CREATOR + TYPE + RECENCY



Skape oppmerksomhet

•Bruk tall 

• Skap en følelse av hast 

•Vær presis og skriv kort 

•Bruk emojis

•CALL-TO-ACTION i overskriften
Bli Barnerettsfadder i dag
Sammen stopper vi overgrep



• Ordspill 

• Provosere litt

• Humor

• Still spørsmål – «Visste du at…»

• Bruk innledninger som «Ikke…»  
«Unngå….»
«Slik blir du….»

• Verdibasert – hvilken verdi for kjøper?

Gode overskrifter



Visuelt innhold

• Gode bilder

• 1200 x 630 pixler

• Cinemagraph – ett bevegelig element

• Film!

• 80 % husker den én mnd senere 

• Deles 1200% mer enn linker og tekst

• 1 min er nok

• Ca 75 % av netttrafikk i 2017 via 
videoinnhold



Bruk riktige bilder
for mye tekst = 



• Får prioritering av Facebook

• Kjør test-sending først 

• Gi beskjed 1-2 dager i forkant

• Hvis ofte – velg fast sendetid

• Følg med på kommentarer underveis  
- to-veis kommunikasjon

• 10 minutter er anbefalt av fb

• Hvem i org vil giverne snakke med?

Bruk Facebook LIVE

https://live.fb.com/





Facebook skal ikke til trykkeri
=

MANGE TESTMULIGHETER













Denne ser jeg fordi jeg følger 
Stine Sofies Stiftelse 
sin Facebook-side

Denne ser jeg 
fordi de har 
kjøpt meg som 
mottaker
i annonseringen.



Testplan – klikk og konvertering





Har du ikke flere bilder å teste? 
Facebook – direkte tilgang til stock-bilder.  



Great content always wins!



Konkurranser
• Ikke lov: 

• Be folk om å dele

• Be folk om å tagge sider/folk i sine innlegg

• Be folk om å poste ditt innhold på andres 
vegger eller sider

• Lov:

• Be folk om å legge inn en kommentar

• Be folk om å klikke ‘like’

• Be folk om å sende pm

• Be folk om å poste noe på en vegg

• Si at kommentaren som får mest 
‘likes’ vinner



Hvordan lese tall og analyse?





• Rekkevidde

• Eksponering

• Handlinger

• Konverteringer

• Pris pr frekvens

Hva betyr?



Hva koster annonsering?



• Betal for handlingene du ønsker å oppnå

• Det er konkurranse om målpublikummet ditt   Hvis flere eller færre 
personer konkurrerer om samme publikum på samme tid kan 
kostnaden gå opp eller ned

• Hvis annonsesettet ditt ikke har gitt gode resultater, forsøk å øk budet

• Annonser kan kjøres på Facebook for alle budsjetter

• Noen bruker mer på kaffe hver dag enn på 
annonsekampanjene

• Du velger budsjett og beløp- Facebook deler 
beløpet på antall dager du ønsker å annonsere



• De 500 første visningene 
bestemmer om Facebook vil gi 
deg ekstra (gratis) boost

• Best publiseringstid
er ofte mellom kl.18-21 – når folk 
har tid til å reagere

TIPS



Frampek – hva kommer i Facebook?











• Facebook-live events med 
mulighet for ‘direct donations’

• 4.juni – konsert Ariana Grande.
Brukte donate-knapp i 
Facebook og samlet inn over 
$450.000 / 3.5 millioner NOK





Takk for at du ble med på seminar.
LYKKE TIL!


