
En steg for steg guide for hvordan du
kan gjøre Facebook ads profitable

Tilpasset de nyeste oppdateringene

fra Facebook / Instagram og iOS (Apple).



Introduksjon:
Omni Media er drevet av Marius Moen og Alexsander Michelsen. Den første
Facebook annonsen som ble lansert av oss var tilbake i 2017 – og etter tusenvis av
annonser er vi klar til å dele kunnskapen vår med deg.

Etter å ha brukt flere årslønner på annonser, veldig mye prøving og feiling, tid brukt
på bøker, kurs og annen selv-studie har vi opparbeidet oss en rekke formler og
strategier som leverer resultater.

Nå deler vi den nyeste strategien vi bruker for alle våre partnere og kunder – tilpasset
de siste oppdateringer fra Facebook & IOS for at du skal lykkes med Facebook ads.

Let’s dig in… 👋👇

Innholdsfortegnelse:
1. Planlegging: dette må på plass før du lanserer kampanjen din.

2. Verdistigen: Hvorfor trenger jeg den?

3. En spisset kjøper persona.

4. Spørsmål for å definere kjøper personaer.

5. Sjekkliste for annonsetekst og selve annonsen.

6. Facebook ads annonsestrategi

7. Anbefalte ressurser

8. Resultater



Svar på disse spørsmålene for å få unike måter å
fremme produktet / tjenesten din.

1) Hva er fordelen med fordelen av tjenesten / produktet?

2) Hva er en uventet fordel av fordelen?
- Erstatt uventet med: Åpenbar, hjelpsom, interessant, morsom, beleilig,m

trøstende, fantastisk, vill, vakker, spennende, merkelig.

Planlegging: dette må på plass før du lanserer.

Datasporing:
Som annonsør og bedriftseier er det et
hodebry å basere seg på feilaktig data.
De nyeste oppdatering fra Facebook
og IOS tar stadig mer og mer hensyn til
personvern, dette har vært til hinder for
uttallige annonsører og bedriftseiere

Med feil data, vil du bomme på hvilke
annonsesett og annonser som
fortjener mer budsjett og hvilke som
må tas av. Før du implementerer
annonsestrategien vi tar for oss i
denne guiden, burde du ha integrert
datasporing som gir deg dataen du
trenger for å avgjøre nøkkeltallene for
annonsene du kjører.

Løsningen vår har vært Facebook
Conversion API sporing kombinert
med Google Tag Manager og GA4
(Google Analytics 4).

Intruksjoner for å installere Meta Pixel

Introduksjon til Conversion API

Fastslå objektivet for kampanjen:
Hva ønsker du å oppnå med
kampanjen? En god kampanje starter
med sluttmålet i fokus. Planleggingen
tar utgangspunkt i hvordan du skal få
målgruppen din fra annonsen til ønsket
sluttresultatet.

Fastslå målgruppen din:
Hvem snakker vi til? Målgruppen din er
ikke alle; og det burde det heller ikke
være. Annonsene dine burde rettes
mot en spesifikk kjøper persona som
definerer hvem du aller helst ønsker å
nå – en spesifikk person som har godt
av tjenesten eller produktet du leverer.

https://www.facebook.com/business/help/952192354843755?id=1205376682832142
https://www.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965


Inkluder et low-ticket offer på
landingssiden / produktsiden.
Verdistigen er din beste venn. Når du
først skal bruke penger på annonsering
burde du også forsøke å få besøkende
inn i systemet ditt. De som takker ja til
dette tilbudet vil være trafikk du “eier”
– som vil si at du kan generere trafikk
uten å måtte betale for plasseringer på
sosiale medier og søkemotorer.

Når du eier trafikken kan du begynne å
«pleie» de for å skape mer
troverdighet, kartlegge behov og bygge
videre på relasjonen med dem.

Det klassiske eksempelet er en pop-up
på siden din som presenterer rabatter i
bytte mot email, eller guider som dette
og andre nyttige ting. Dette er første
leddet i verdistigen din – og vi kan ikke
presisere det nok: Verdistigen er din
beste venn.

Verdistigen: Hvorfor trenger jeg den?
Selv din mest ideelle kjøper persona går igjennom ulike faser for kjøpsprosessen.
Faktumet er at de aller fleste ikke er klar til å kjøpe, og dette skal vi legge tilrette for.

Første leddet i verdistigen din er en enkel inngang som får besøkende inn i systemet
ditt. Dette fungerer som en mikro-konvertering for de som trykker seg videre til
nettstedet ditt og presenteres før de kommer til det faktiske tilbudet ditt.

Scratcher.io er et utmerket verktøy som vil gi besøkende en enkel inngang inn i
systemet ditt & vil hjelpe deg bygge epost listen din i enormt tempo. Dette er et
program som også brukes av større merkevarer som Verisure og Elkjøp – og grunnen
til at de bruker det blir veldig klart når du ser konverteringsraten det gir.

Epost-listen blir da et publikum som du kan markedsføre til igjen og igjen, uten at du
behøver å bruke en krone ekstra. God epost markedsføring har en avkastning uten
like, særlig med tanke på at dette er “trafikk du eier”.



Ovenfor ser du et eksempel av verdigstigen for hvordan Google ads og
søkemotoroptimalisering tjenester ser ut.

Eksempel på verdistigen for en tannlege: Tanrens- -> Tannbleking -> Kjeveortopedi ->
Kosmetisk Tannbehandling

Eksempel på verdistigen for treningssenter: Gratis måned -> Medlemskap -> Gruppe
timer -> Personlig trener

Målgruppen: En spisset kjøper persona
En kjøper persona er en fiktiv illustrasjon av din ideelle kunde. Denne burde være så
spesifikk som overhode mulig. En spisset kjøper persona gjør det enklere å utforme
et budskap som taler til problemene, behovene, fryktene og drømmene de har – i
tillegg til at du kan formulere deg på talemåten deres.

Budskapet ditt avgjøres av hvordan mottaker forstår det, særlig i en
markedsførings-sammenheng. Bruk spørsmålene under for å definere hvem du
snakker til og hvordan du burde få fram budskapet ditt.

Bruk verktøyet www.answerthepublic.com for å få veiledning til hva dine kunder lurer
på. Målet er å være en ressurs for dine kunde ved å dele innhold som svarer på
spørsmålene de har og gir løsninger til utfordringene de møter på.

Spørsmål for å definere kjøper personaer:

- Hvilke interesser har de?
- Hvilke magasiner, bøker og nettsider besøker de?
- Hvor gammel er de?
- Hvilke kjendiser liker de?
- Hva gjør de på i hverdagen?
- Hvor oppholder de seg?
- Hvilke filmer / tv programmer liker de?
- Hvilke verdier har de?
- Hvordan er deres nåværende situasjon og hvordan føler de seg?
- Hva er de frustrert over?
- Hva er konsekvensene ved å ikke løse problemet / utfordringen?

http://www.answerthepublic.com


- Hva skjer når de får løst dette?
- Hva er det som stopper dem? (Økonomi, tid, tillit, mangel på kunnskap, ingen

behov)
- Hvordan føler de seg når de har oppnådd ønsket resultat?
- Hva er fordelene ved å problemet / utfordringen?
- Hvordan kan produktet / tjensten hjelpe dem med å løse utfordringen(e)?
- Hvilke unike resultater kan produktet / tjenesten din levere?

Sjekkliste for annonsetekster og selve
annonsen:

- Har annonsen et klart og attraktivt agn? (Eller spør leser “Whats in it for me?”)
- Skaper overskriften nysgjerrighet?
- Skaper teksten nyskjerrighet?
- Fanger bildet / videoen oppmerksomhet? (Du konkurrerer med halvnakne

Kardashians og kattunger - vær kritisk)
- Er annonsen naturlig for plattformen?
- Er annonsene dine i riktig format?
- Har du mindre enn 20% tekst på bilde/video?
- Er teksten tilpasset målgruppen din?
- Henger teksten og annonsen sammen?
- Er annonsen i tråd med budskapet på nettsiden trafikken ledes til?
- Selger du fordeler eller funksjoner? (Fokuser på fordelene / det de oppnår)
- Er det en uttrykkelig handlingsoppfordring?



**Eksempel på annonse:







Facebook ads annonsestrategi
Med planleggingen unnagjort og det kreative innholdet på plass er du klar for å
strukturere kampanjen. Videre vil vi ta for oss en Facebook annonsestrategi som har
vist seg å være veldig profitabel.

Slik vil kampanjen se ut:
1. Et målrettet annonsesett med konvertering (salg eller henvendelser) i fokus

rettet mot et kaldt publikum.
2. Et bredt annonsesett med konvertering (salg eller henvendelser) i fokus rettet

mot et kaldt publikum.
3. En trafikk annonse som genererer større mengder data som brukes i

resterende annonsesett.
4. Et re-targeting annonsesett med konvertering (salg eller henvendelser) i fokus

rettet mot et varmere publikum.

Både tekster og annet kreativt innhold som bilder / videoer brukes på tvers av de
ulike annonsesettene.

Annonsene:
Dette er den viktigste delen av kampanjestrukturen, designet og budskapet må være
av høy kvalitet og i tråd med det dine kunder vil møte på hjemmesiden, produktsiden
eller landingssiden.

Målet med annonsen er å vekke nysgjerrigheten eller interessen til potensielle
kunder. Du vil få seerne til å trykke på annonsen og føre de mot ønsket mål. Dette
oppnås ved å ha et godt tilbud, løse et problem kjøper personaen har eller generelt
ha et budskap som resonnerer hos din ideelle kunde.

Bruk 3 ulike formater: Bilde, video og karusell.
Test ulike tekster: Gi Facebook sin algoritme mer å jobbe med.



Nøkkelfaktorer å følge med på:

- CTR (Click through rate),
- CR (Conversion Rate)
- CPC (Kostnad per lenkeklikk),
- Lagt til i handlevogn
- Startet utsjekk
- Lagt til betalingsinformasjon
- Videovisninger (sett 25%, 50%, 75%, 95%, 100%)
- ROAS (Avkastning på annonsen)

Disse tallene vil gi deg en indikasjon på hvorvidt der er noen steder i kundereisen
som må forbedres, i tillegg til å fastslå hva som eventuelt må forbedres.

Dersom CTR (click-through-rate) er lav så har du et annonse-problem. Dersom det er
høy CTR men lav konvertering har du enten et problem med målretning – og sender
feil trafikk til siden – eller så er det landingsside / tilbudet som må justeres. Dersom
det er mange som starter utsjekk uten å fullføre betaling er det trolig noe som må
tilpasses i utsjekken.

Følg nøye med på nøkkeltallene dine og optimaliser basert på dataen du henter for å
gjøre annonsene dine enda mer profitable.

Første kampanje:
Kampanjeobjektiv: Salg / konvertering (for deg som selger produkter) eller
kundeemne (For deg som selger tjenester)

Budsjett: Et lavere budsjett som utgjør ca. 70% av total daglig-budsjett.

Annonsesett: Et annonsesett med bredt publikum og et målrettet.

1 kampanje, 2 annonsesett og 3 annonser:

Kampanjemålsetning: Konverteringer (for deg som selger produkter) eller
kundeemnegenerering (for deg som selger tjenester).



Første annonsesett:

Her inkluderer du de fem mest relevante målretningene for kjøper personaen din
(herunder interesser, demografi og atferd).



Annonsesett 2:
Her kan du duplisere første annonsesett og beholde alt utenom målretningen. Hold
dette annonsesettet helt bredt. Med andre ord vil du ikke legge til “detaljert
målretting”

Grunnen til at vi holder det så åpent er fordi at vi ønsker at Facebook skal bruke sin
algoritme / AI til å finne potensielle kunder. Desto mer data du har opparbeidet i
annonsekontoen din, desto mer effektiv vil algorytmen jobbe.

Andre kampanje:
Kampanjenobjektiv: Trafikk

Budsjett: Et lavere budsjett som utgjør ca. 5-10% av total budsjett.

Annonsesett: Et annonsesett for et bredt publikum og et målrettet.

Her kan du duplisere første kampanje og endre annonseobjektivet fra
konvertering/kundehenvendelser til trafikk.



Grunnen til at vi kjører denne er for å få større eksponering, øke gjenkjennelighet, få
flere til besøkende siden din og mer data å jobbe med. Målet er å få flere til å bli kjent
med bedriften og få flere inn i salgsprosessen din som kan nås tilbake til i form av
re-targeting og oppfølging via e-post.

(Vi vil dele en e-post angående dette i fremtiden, så følg med i innboksen din)

Tredje Kampanje
Dette er en re-targeting kampanje som målrettes mot egendefinerte publikum som:

● alle som har besøkt nettstedet ditt,
● lagt til i handlekurv,
● sett over 75% av videoene dine,
● engasjert seg på innleggene dine.

I denne kampanjen vil du eksludere alle som har fullført kjøp.

Innen salg er det et vanlig ordtak som går: “Pengene ligger i oppfølgingen”. Det
samme gjelder for annonsering på Facebook. Når noen først har vist interesse burde
du kjapt sørge for å hente de inn igjen. Det er akkurat hva denne kampanjen vil gjøre.



Best of luck! 🤞

Har du noen spørsmål for hvordan du kan øke konverteringene dine? Hvordan du kan
skrive og designe annonser? Skrive tekster som skaper tillit og oppfordrer til
handling? Lage innhold til hjemmesiden? Designe banner annonser?

Da kan du trykke på lenken under for å booke et utforpliktende strategimøte eller
sende oss en mail på hei@omnimedia.no med dine spørsmål.

Trykk her for å booke et GRATIS strategimøte.

Vi ønsker deg all suksess!

Mvh Marius og Alexsander

- Omni Media

Ressurser:
Verktøy for å genere leads:
https://scratcher.io/

Med Scrather.io kan  du lage interaktive kundereiser og gjør besøkende til kunder
uten problemer med høyere konverteringsfrekvens ved å legge til
gamification-opplevelser i markedsføringsstrategien din. (Store aktører som Verisure
og Elkjøp bruker dette for å generere såkalte leads)

Verktøy for å designe annonser:

www.canva.com

Lag sosiale medier-grafikk, presentasjoner, plakater, dokumenter og annet visuelt
innhold. Canva gjør det enkelt og effektivt å redigere annonser med funksjoner som
bakgrunnsfjerner, animasjoner og maler.

Verktøy for å finne ut hva dine kunder lurer på.

https://answerthepublic.com/

mailto:hei@omnimedia.no
https://www.omnimedia.no/kontakt
https://www.omnimedia.no/kontakt
https://scratcher.io/
http://www.canva.com
https://answerthepublic.com/


Her vil du få en pekepin på hvilke spørsmål du må ha svaret til for å vinne tilliten
deres. Se hvordan produktet / tjenesten din kan hjelpe de med å løse problemene de
har.

Bruk informasjonen, gjør research og bruk det i annonseringen + produktsiden.

Gå i dektektiv modus og finn ut hva konkurrentene dine gjør

https://www.facebook.com/ads/library

Du som alle andre har konkurrenter, hvorfor ikke se hvilke annonser de har i
markedet? Få inspirasjon fra de aller største aktørene innen din bransje. (Se på
virksomheter ifra utlandet).

https://www.facebook.com/ads/library


Resultater fra Facebook ads:









En siste ting…
Bruker virksomheten din Google til å hente de lavest hengende fruktene og nå ut til
nye kunder som aktivt søker etter tjenestene dine?

Vi har en steg for steg sjekkliste for alt du trenger for å lykkes med Google
annonsering.

Send oss en mail med emne “Google ads sjekkliste” til hei@omnimedia.no med
bedriftsnavn, telefonnummer og navnet ditt så sender vi den til deg helt gratis!

Lag en god dag!

- Marius & Alexsander.

Ps. Vi unner deg all suksess og vil gjerne høre resultatene dette leder til!

Ønsker du å se nærmere på
hvordan det er å jobbe med oss?

Trykk her for å booke et gratis strategimøte

mailto:hei@omnimedia.no
https://www.omnimedia.no/kontakt

