


Hvordan tiltrekke kunder i dagens digitale samfunn?



Agenda

● Dagens forbrukeratferd
● Hvordan definere bedriftens målgruppe
● Skreddersydd innhold
● Hvordan nå frem til potensielle kunder
● Forskjellige annonseringsmuligheter (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn)
● Måle effekten av digital markedsføring



Hvordan var markedsføring før?



Hvilken markedsføringskanaler brukte bedriftene før?

TV Avis Radio Plakater



Store merkevarer vant alltid...



Folk eide ikke “kunnskap” om produktet

● Oppsøkende salg var veldig effektivt

● Selgere og merkevarene hadde makta



Men nå...



Nå har alt endret seg...

Internett Google Smartphone Sosiale medier



Nå kan andre brands konkurrere mot gigantene...



Nå har vi andre kanaler å nå forbrukere på:



De tidligere kanalene er fortsatt der, men er mindre 
effektive...

● Tv

● Radio

● Avis

● Banner



Dagens forbruker



Dagens forbruker:

● Eier en smartphone

● Ofte på nettet

● Googler alt

● De eier kunnskapen

● Oppsøker informasjon på nett før de 

kjøper

● Vil ha skreddersydd innhold

● Har profil i Sosiale medier



Hvordan definere bedriftens målgruppe?



Definere målgruppen

● Hvem er din primær målgruppe?

● Intern undersøkelse

● Demografi

● Livsstil

● Inntekt



Lage “personas”

● Personas er fiktive personer som gjenspeiler 

en kjøper innenfor målgruppen. 

● Få innsikt i utfordringer og motivasjoner for 

kjøp av dine produkter/tjenester.



Målgruppe: Foreldre 25-50 år 
Skolesekk nettbutikk

Navn: Per (35 år)

Motivasjon:

- Opptatt av kvalitet

- Vil at barnet blir glad

- Opptatt av miljøet

Utfordringer:

- Skeptisk til netthandel

Navn: Ola (25 år)

Motivasjon:

- Opptatt av pris og funksjonalitet

- Vil at barnet blir glad

- Vil ha rask levering

Utfordringer:

- Vil ikke bruke mer enn 1.000 kr



Skreddersydd 
innhold

● Veien til å tiltrekke nye 

kunder: Skreddersydd 

innhold

● Vi blir eksponert for alt for 

mye innhold daglig

● Jo mer relevant innhold, jo 

større sjans for at 

brukeren får det med seg



Hvordan å nå frem til potensielle kunder?



Ved å være tilstede der forbrukeren er:



Google 



Google  Søkenettverket

Her vises annonsen din

Sponsede annonser 
på Google Søk

Google Shopping

Organiske 
søkeresultater



Leaderboard-tekstannonse

Mellomstort rektangel –
bannerannonse

Hvor vises annonsene?

Google Displaynettverk

Annonsene dine vises på YouTube og over 2 millioner andre nettsteder – og de når ut til 90 % av Internett-brukere verden over.



TrueView 
in-stream 

YouTube

Her vises annonsen din

Hvor vises annonsene?

TrueView
Halvgjennomsiktig 
overleggsannonse

Saltar anuncio 
Saltar 

anuncio 



Facebook & Instagram



KVAR VISTE ANNONSENE?

GEOGRAFI

DEMOGRAFI

INTERESSE

ATFERD



Facebook Karusellannonser



Facebook Karusellannonser



Facebook Lead ads 



Instagram annonser



LinkedIn



LinkedIn

LinkedIn er den beste plattformen for B2B annonsering, med 1.2 millioner registrerte profiler i Norge.

Målrettingsformer:

● Stillingstittel

● Bransje

● Bedriftsstørrelse

● Ansennitet

● Geografi



Hvordan måle effekten av Digital markedsføring?



Måle effekten av Digital markedsføring 

● Nettbutikk eller vanlig nettside?

● Brand Awareness eller potensielt salg?



Nettside: Brand 
awareness

● Annonserekkevidde

● Antall klikk på annonser

● Fluktfrekvens

● Nye følgere fra annonser

● Antall påmeldte på nyhetsbrev fra 

annonser



Nettbutikk: Salg

● Inntekter fra annonsering

● Antall transaksjoner 

● Kampanjer som genererte størst 

inntekter

● Hvilke kanaler generer mest 

inntekter



Vanlig nettside: 
Salg

● Innsendt kontaktskjema

● Klikk på ringeknappen

● klikk på e-poster

● lastet ned katalog



Konklusjon: Hvordan tiltrekke nye kunder i dagens digitale samfunn?

• Definer bedriftens målgruppe 

• Utarbeid Personas og finn muligheter og utfordringer 

• Lag skreddersydd relevant innhold

• Vær tilstede der potensielle kunder er mest: Google 

og sosiale medier

• Bruk minst et annonseringsplattform som er relevant

• Sett opp måltall og suksesskriterier for å måle resultat

• Kom i gang raskt


