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Sådan opnåede vi 400% i organisk reach
på vores fanpage.
Den bedste bog jeg nogensinde har læst – Jeg er så stolt!
– Nicks mor
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Den uundgåelige guide til den perfekte fanpage

Afsluttende

DE UUNDGÅLIGE FORORD
Vi har ikke lyst til at skrive endnu en kedelig go-to-guide.
I stedet har vi prøvet, at være lidt provokerende for at udfordre
formatet. En gang imellem kan det måske virke lidt arrogant,
men til hverdag er vi dog nogle utroligt søde gutter, som er
helt nede på jorden og meget gerne vil tage en kop kaffe eller
skrive en autograf.*

Hvad handler denne e-bog så overhovedet om? Helt simpelt, så handler den om
fanpages: Den del hvor du skaber en identitet - en måde at snakke og ikke mindst
lytte til jeres kunder på. Og hvis I er gode til at snakke og lytte, så bliver alle jeres
likes til ambassadører, som snakker om jeres brand helt gratis.
Hvorfor vi har lavet den? Vi ser mange, der ikke når særlig langt ud på deres
fanpage, og ikke udnytter deres fulde potentiale. Derfor vil vi gerne komme med
vores råd. Vi er klar over, at nogle af tingene måske går imod, hvad du normalt
har hørt. Men det er vores håb, at du vil læse vores bud og forhåbentlig kan se, at
der er mening med galskaben.
Og så kan det nævnes, at vi selv har en fanpage med 500% i organisk reach.
Dvs. at selvom vi kun har 700 likes, så når vores posts i gennemsnit ud til 2.500
personer. Så vi ved godt, hvad vi snakker om.

*Ja, den joke brugte vi også i vores anden e-bog [Den uundgåelige guide til den
perfekte kickstarter]. Hvis du ikke allerede har læst den, så kan du finde den på
vores hjemmeside www.themarketingguy.dk
3

Den uundgåelige guide til den perfekte fanpage

HVORFOR FACEBOOK?
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PUSH VS. PULL
Hvorfor overhovedet bruge tid på Facebook? Hvis du sidder og
læser denne bog, er det jo nok gået op for dig, at Facebook er
vigtigt. Men hvor vigtigt er det egentlig?

For at forstå, hvad der gør Facebook specielt, så skal vi snakke om push- vs.
pullmarkedsføring.
Pullmarkedsføring er ved platforme som Google AdWords, hvor folk selv opsøger
dit produkt. Hvis jeg ved, at jeg skal bruge et løbehjul, så søger jeg efter det på
Google. Her kan jeg så se nogle reklamer, som sørger for at „trække” (pull) mig
i den rigtige retning. Det er altså et ret nemt salg, for virksomheden skal blot
trække dig i den rigtige retning. Men selv når det går rigtig godt, kan du ikke bare
skrue op for budgettet og regne med automatisk at få flere kunder.
Du er begrænset af, hvor mange der faktisk søger efter dit produkt. Det er her,
Facebook og „push” kommer ind i billedet. Her handler det om at skabe en interesse hos forbrugeren - om at „skubbe” (push) dit produkt ud til kunderne.
Her skal du ikke bare styre folk i den rigtige retning - du skal finde dem, og så skal
du sælge. Derfor kræver det også meget tid. Du skal ramme flere personer, før
du laver et salg, men hvis du kan få Facebook til at virke, er du ikke begrænset af
antal søgninger. Kun af, hvor mange personer der findes på Facebook - og det
er mange!
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TID PÅ FACEBOOK
En af grundene til at Facebook virker så godt er, at vi bruger så meget tid på det.
I Danmark går 3,5 millioner personer på Facebook hver måned, og 86% af dem
går på hver dag. På verdensplan bruger vi i gennemsnit 3 timer og 40 minutter
om dagen på vores mobiler – 19% af denne tid er vi på Facebook. Én app, ud af
mere end 2 millioner apps på verdensplan, ejer 19% af hele verdens tid på mobil.
19% - det er 40 minutter hver dag, og i Danmark er tallet endnu højere!

Så meget tid bruger
den gennemsnitlige
person i verden på sin
smartphone.
Så mange mennesker
bruger Facebook
mindst 1 gang
om måneden.

Af de 3t. og 40min., vi bruger på
mobilen hver dag, foregår
19% af tiden på Facebook.
En app har altså 40 minutter
af vores opmærksomhed,
hver dag!

Af alle aktive brugere i
Danmark er på
Facebook hver dag.
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HVORDAN TÆNKER FACEBOOK?
Før vi kommer ordentligt i gang, er det vigtigt at forstå, hvad Facebook ønsker
at opnå. For først når du forstår, hvad deres mål er, kan du begynde at gøre dem
glade, og så skal de nok gengælde det.

“FACEBOOK ER KUN
INTERESSERET I ÉN TING, OG DET
ER AT FOLK BLIVER VED MED AT
BRUGE FACEBOOK”
- Nick Traulsen
Hvis folk stopper med at bruge Facebook, så er Facebook ikke noget værd!
It’s that simple.
Så hvis du kan holde folk interesserede og gøre det spændende at være på
Facebook, vinder du Facebooks hjerte, og så skal de nok belønne dig ved at vise
dit content til endnu flere mennesker.
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FANPAGE KPI*
En af de bedste måder at blive bedre er ved at måle sine resultater, men hvad er det lige, man skal måle på sin fanpage?

En af de ting, vi ofte hører folk snakke om, er likes af deres fanpage.
„Hvor mange likes har vi? Kan vi få flere likes? Hvordan får vi flere likes?”
Så lad os lige aflive den myte med det samme. Likes er en fuldstændig ligegyldig
KPI. Faktisk kan det gøre mere skade end gavn at jagte likes.
Lad os give et eksempel: Vi har 700 likes, og 500% i gennemsnitlig organisk
reach. Det er flot, men det er jo ikke mange likes. Lad os sige, at vi prøver at gøre
som så ulideligt mange selvudråbte eksperter foreslår: Vi laver en „like & del
konkurrence.”
Lad os sige, at vi udlover et par højtalere til alle, der liker siden og deler opslaget.
Så kan vi helt sikkert få vores likes op på 5.000. Nøj, hvor lækkert! Så kan vi med
sindsro åbne de dyre flasker og lave en lækker gin & tonic, for det er da bare et
spørgsmål om tid, inden der skal ringes med klokken på New York
Stock Exchange.
Men hvad sker der, de næste par gange man poster? Så når opslagene lige
pludselig ikke 500% i organisk reach. Faktisk når de ikke engang de 2.500 personer, de plejer at nå. For når du poster, viser Facebook postet til en lille del af dine

Hvad er det nu reach er?

Det er det antal personer, som et post når ud til. Der er to slags reach: „Paid
reach” er, når du betaler Facebook for at vise dit post til folk, og „organisk reach”
er, når Facebook danner ”stories”, fordi en person liker, kommenterer eller lign.
Dette genererer en historie, som så dukker op i dine venners news feed. Fx: „Mark
Zuckerberg likede The Marketing Guy”. Organisk reach er gratis.
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*KPI = Key Performance Indicator

FANPAGE KPI
følgere, der er online nu, og har plads til dit post i deres news feed.
Dermed tjekker Facebook, om det er et godt post, og om det skal vises til flere.
Men i scenariet har vi fået 4.500 følgere, som er de rene „like-sluts”. De liker og
deltager i alle konkurrencer, de møder, og med mindre du tilbyder dem noget nyt
gratis, så er de hamrende ligeglade med dig, dit nye post og dit brand. Facebook
tror derfor, at dit nye post er vildt dårligt og stopper med at vise det til folk. For
som vi allerede har lært: Facebook er kun interesseret i én ting, og det er, at folk
blive ved med at bruge Facebook.

“STOP NU MED AT JAGTE
LIKES. MANGE TAK!”
- Patrick Wolffgang

Og mens vi er i gang: Stop med at invitere ALLE dine Facebookvenner til at like
din side. De fleste venner liker din side, fordi de vil gøre dig glad, men de er sgu
da ligeglade med din nye webshop med strømper. Så hvad skal de eller du bruge
det til, at de giver din side et like?
De gider jo ikke like dine posts, når de kommer i newsfeedet alligevel. Lad være
med at invitere folk, som sympati-liker din side. Invitér de personer, der faktisk vil
like dine efterfølgende posts. Så jo, du må godt invitere din mor.
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REACH

Hvis man ikke skal fokusere på likes,
hvad skal man så fokusere på?
En af de ting, du skal fokusere på, er Reach. Vi har snakket om det tidligere.
Der er ingen grund til at kede alle med endnu en forklaring på, hvad det er, så hvis
du har misset det, så gå 2 sider tilbage, og kig i faktaboksen.
Reach er en vigtig KPI, for den fortæller noget om, hvordan dit post klarer sig i
forhold til alt det andet content der ligger på Facebook, som du altid er i konkurrence med. Men vigtigst af alt er det en feedback på, hvor godt det content du
producerer er, og hvor relevant det er for dine fans. Så arbejd på at øge din reach.
Det er gratis eksponering. Herunder kan du se, hvor meget reach
forskellige størrelser sider har. Her kan man se, at mange sider
har en masse følgere/likes, men hvad skal det bruges til, når de
ikke kan nå ud til dem. Find en balance mellem at øge dine likes
uden at miste din reach.

Mere end 1.000.000 likes
Mellem 500.000 og 999.999 likes
Mellem 50.000 og 100.000 likes
Mindre end 1.000 likes
The Marketing Guy 500 likes
22.80%
9.69%
7.47%
2.27%

Link til kilde: http://bit.ly/2iAgoJT
*Tallet er udregnet den 17/01/17 og inkluderer ikke vores visitkort som gik viralt
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410,8%*

ENGAGEMENT ER OGSÅ NICE
Vi har kigget på reach, men det er ikke det eneste, du skal fokusere på.
For for at få reach skal du have engagement.
Engagement er den anden vigtige KPI, som du skal være opmærksom på.
Når dine likes interagerer med dit post, så danner det “stories”, altså nye historier,
i dine likes’ venners newsfeed.
På den måde kommer dit post ud til folk, som ikke i forvejen følger dig.
Hvad er din nuværende engagement rate, og hvordan forøger du den?

Engagement rate
er den procent af dit reach, der interagerer med dit post.
Dvs. likes, kommentarer, delinger, website clicks osv.
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CONTENT VS. SALE
Men hvad skal man så poste? Skal man bare lave en
masse tilbud, så man kan få en masse salg?
Nej, du skal ikke sælge på din fanpage. Dette skyldes, at salgsorienterede posts
beder om en handling fra dine likes, som kræver, at de bruger penge. Så selvom
de egentlig godt kan lide jer, så har de måske lige købt eller, også har de ikke råd
lige nu osv. Derfor scroller de bare videre, når de ser dit post, hvilket indikerer
til Facebook, at de ikke er interesserede i din virksomhed. Og det mindsker din
reach. Det sker, fordi I bad om noget fra dem.
I stedet skal du give ting. Din fanpage er beregnet til sjovt, rørende og
spændende content, som folk altid kan like, klikke på og kommentere. Alt direkte
salg kan du lave via annoncer. Her handler det om, hvad dine likes vil have.
For hvis de er glade, så er Facebook også glade. Igen: Facebook er kun
interesseret i én ting, og det er, at folk bliver ved med at bruge Facebook.

Ønsker du at lære mere om Facebook-annoncer, så hold øje med vores fanpage, da vi en gang
imellem tager ud og holder foredrag om annoncering. http://bit.ly/2iAiVUs

12

Den uundgåelige guide til den perfekte fanpage

CONTENT VS. SALE
Tror du ikke på os? Så se denne undersøgelse fra 2016, som viser hvad folk
synes er mest irriterende, når det kommer til posts fra en virksomhed.

Som det ses nedenfor, er det værste, man kan lave, for mange salgsorienterede
posts. Men noget, der næsten er mere interessant, er grund nummer 2: „Brug af
slang”. Tilmed ligger den lige ved siden af „Ingen personlighed”. Der er altså to lidt
modsigende handlinger, for slang eller sproget, vi bruger, er en af de stærkeste
måder at skabe personlighed på. Så måske handler det mere om at bruge det
sprog, din målgruppe bruger. Hvis din målgruppe er ung, og du bruger en sætning
som: „High five to the most awesome fans in the world. We love you dudes!”
Så er det da klart, at Ingrid på 72 bliver lidt træt af jer, men Ingrid er pissesur
alligevel, og hun er ikke i jeres primære målgruppe, når det kommer til salg af
surferudstyr. Så glem det der med at gøre alle glade. Snak til jeres kunder, som
de snakker til hinanden. Hvis du ikke ved, hvordan dét lyder, så ansæt en, der er i
jeres målgruppe. Vær autentisk, anderledes, og del jeres visioner og mål!

Irriterende ting virksomheder gør på sociale medier

Q2 2016

57,5%

For mange salgsorienterede posts

Procentdel af svar

Brug af slang

38,4%

Ingen personlighed

37,7% 32,3%
24,7%

Prøver at være sjove, når de ikke er det
Svarer ikke på mine beskeder

Link til kilde: http://bit.ly/2iAslPN
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HVAD ER ET GODT POST?
Godt, så nu ved vi, at det ikke handler om likes på siden,
men om likes og engagement på jeres posts. Men hvad er så et godt post?
På de næste sider kan du se nogle gode råd til, hvordan du forbedrer dine posts.
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TIP: HOLD DET RELEVANT
Hold det relevant for jeres fans. Hvis I er en restaurant, så lad være med at
uploade kattevideoer, fordi de får mange likes. Læg ting op, der viser noget om jer
selv, om hvem I er, og hvem I ønsker at vise, at I er. Sjove, spændende, kreative og
relevante posts.
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TIP: STIL SPØRGSMÅL
Stil spørgsmål og inkludér jeres kunder. Spørg dem om deres mening til et nyt
design eller om hvilke byer, I nu skal tage til osv.
OBS! Lad være med at spørge, hvordan det går med folk, hvordan deres dag er
gået eller lign. Dels er det formentlig ikke relevant for din virksomhed og dens
følgere, dels er det pinligt, hvis de ikke svarer. Spørg folk om noget i relation til din
virksomhed eller branche, og gør det nemt for dem at svare.
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TIP: SVAR PÅ KOMMENTARER
Svar jeres fans. Hvorfor der er så mange, der ikke gør dette, forstår vi simpelthen
ikke! Hvis der stod en kunde i din butik og sagde: ”Kan jeg også få den i gul?”, ville
du så ignorere det? Det er ikke anderledes på Facebook! Selvom de bare siger,
”Fedt design!”, så skriv ”Mange tak, vi er glade for, at du kan lide det!”.
– Dette er også med til at øge reach og engagement på jeres posts.
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TIP: HVORNÅR SKAL MAN POSTE?
Der er mange, der spørger, hvornår man skal poste. Pas.
I ved det bedst selv. Hvis jeres kunder er unge mennesker, så er det nok ikke kl.
6 om morgenen i weekenden, men måske sidst på skoledagen, når de er trætte i
skolen og sidder og glor Facebook.
Hvis jeres kunder er nybagte forældre, så er det nok ikke sent om aftenen, for der
er de nok også faldet i søvn. Tænk logisk over det, og test det af.
Får I mest opmærksomhed i weekenden, så post i weekenden.
Dog skal det nævnes, at vi faldt over denne graf, som vi synes er interessant.
Når der er færre posts i folks newsfeed, er der mere engagement.
Mindre konkurrence er altså en fordel. Så prøv at have det i tankerne.

Tusinde

Posts lavet

Engagement
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100
50
0

TIP: HVOR OFTE SKAL MAN POSTE?
Det er der mange, der spørger om. Vi plejer at sige: Post, når det giver mening.
På vores egen page går der langt imellem, men vi poster heller ikke, med mindre
indholdet er godt.
Det skader jeres reach mere at poste noget dårligt end at poste sjældent.
Igen, Facebook vil bare have, at folk bliver ved med at bruge Facebook, så hvis du
kan poste noget godt hver time, så gør det. Men det er det altså de færreste, der
kan. Så lad være med at poste, med mindre det er noget, som jeres fans vil
kunne lide.
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TIP: LAV EN PLAN
Find ud af, hvad I vil være. Lad være med at poste i øst og vest. Find en ”identitet”, som I vil være på Facebook: Vil I give inspiration, lave sjov, motivere, give
gode råd eller noget helt andet?
Find ud af, hvordan I kan få fat i de personer, som er jeres kunder, og find ud af,
hvordan I kan give dem værdi. For fanpage handler om at give.
Vi plejer at råde folk til at lave en kalender om de vigtigste branchemæssige
højtider, almindelige højtider og datoer. Vi fandt dog ud af, at folk var vildt dårlige
til at få det gjort, så vi har faktisk lavet en, som I allesammen kan downloade via
vores side. http://bit.ly/2jFg5Kx
Her kan I nemt se, hvornår der
kommer noget, som måske er
relevant, og samtidig få lidt
inspiration.
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BOOST

KNAPPEN
Sidst, men ikke mindst: Hvad med boostknappen? Hvornår skal man booste?
Vi plejer at sige, at man kan gøre det på et par gode posts for lige at give dem lidt
ekstra eksponeringer, men I kommer ikke til at sælge noget ved at bruge boost.
Facebook ved alt om deres brugere. Dvs. at alle på Facebook er delt op i en
masse kategorier, og én af dem er brugernes opførsel online. Ca. 20% er high
engaging, dvs. folk, der liker, deler osv. Så er der 60 % i midten. Her ligger folk, der
deltager i events, folk, der ser video, og folk der klikker på website links.
Og til sidst har du guldet - de 20%, der køber online.
Lidt groft karikeret, giver boostknappen engagement, og vi har snakket med
Facebook om det. De siger, at man med boostknappen ikke får lov til at
røre guldet.
I får alle de billige personer, der ikke er andet værd end likes, kommentarer og
views. De virkeligt værdifulde er selvfølgelig dem, der konverterer, og dem
kommer I ikke i nærheden af med boost - uanset hvad I betaler.
Dér skal man lave annoncer.
Opmærksomhed

Interaktion

Konvertering

Interaktion med sideopslag

Kliks på link

Websitekonverteringer

Synes godt om for side

Installation af app

Interaktion med app

Lokalt kendskab

Begivenhedssvar

Krav på tilbud

Kendskab til brand

Videovisninger

Salg fra produktkatalog

Leadgenerering
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OPSUMMERING
Nu er du egentlig nået igennem hele bogen. Men hvis du er ligesom os hos The
Marketing Guy, så har du sikkert svaret på et par mails, drukket lidt kaffe og taget
et par opkald imens. Så måske sidder det hele ikke helt fast. Derfor har vi lavet
en kort opsummering. Så hvis du har brug for at dele informationerne med nogle
eller du bare vil have genopfrisket, hvad vi har snakket om de sidste 20 sider, så
er denne side til dig.
På verdensplan bruger vi i gennemsnit 40 minutter om dagen på Facebook. Det
er platformen, hvor alle, lige fra direktøren til skraldemanden, er tilstede, hvilket
gør Facebook til et helt unikt medie. Samtidig er algoritmen bygget op således, at
du belønnes, når du laver content, som folk kan lide og interagerer med.

”FACEBOOK ER KUN INTERESSERET I ÉN TING, OG DET ER
AT, FOLK BLIVER VED MED AT BRUGE FACEBOOK.”
De allervigtigste KPI’er du skal måle på, når du styrer din fanpage, er reach og
engagement rate. Lad være med at måle på, hvor mange likes jeres side har fået.
Likes er ikke et succeskriterium. Find i stedet de rigtige mennesker, og sørg for, at
de elsker jer.

Når I poster, så hav disse råd i baghovedet:
• Hold det relevant.
• Stil spørgsmål, og inkludér jeres
følgere.
• Svar på kommentarer.
• Post, når jeres målgruppe er online.
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• Post kun, når I har noget godt content
– og ikke oftere end det.
• Lav en plan over jeres content og,
om hvornår det skal ud. Brug evt.
vores Content Kalender.
• Boost dit post, hvis du vil give det lidt
ekstra eksponering, men lad være
med at forvente, at der kommer salg
ud af det.
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AFSLUTTENDE
Tak, fordi du gad at læse denne bog. Selvom vi kan virke lidt arrogante, så er det
hele med et lille smil. Vi er virkeligt glade for, at vi kan leve af det, vi elsker at lave,
og det er alle jer, der snakker om os, med til at gøre.
Hvis du ikke har fået nok af os, så gå ind på themarketingguy.dk, hvor du kan se
os med en papfigur af Mark Zuckerberg, læse nogle blogposts, finde vores
kalender eller downloade vores e-bog omkring Kickstarter.
Endnu engang tak fra hele teamet.
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