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•  Markedsføringsstrategi der man produserer og/eller deler 
innhold med intendert egenverdi for en ønsket 
målgruppe 

Hva er content marketing? 
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Hva er content marketing? 

Dette dreier seg om markedsføring. 
Bare innhold (uten markedsføringshensikt) 
er ”content”, men ikke ”marketing” 



•  Markedsføringsstrategi der man produserer og/eller deler 
innhold med intendert egenverdi for en ønsket 
målgruppe 

Hva er content marketing? 

Noe av innholdet lager vi selv 



•  Markedsføringsstrategi der man produserer og/eller deler 
innhold med intendert egenverdi for en ønsket 
målgruppe 

Hva er content marketing? 

Andre ganger deler, videreformidler og/eller 
promoterer vi innhold som andre har laget. 
De kan ha laget det på eget initiativ eller i  
samarbeid fra oss. 



•  Markedsføringsstrategi der man produserer og/eller deler 
innhold med intendert egenverdi for en ønsket 
målgruppe 

Hva er content marketing? 

Innhold kan være tekst, bilde, video, 
eller for den sakens skyld event … 



•  Markedsføringsstrategi der man produserer og/eller deler 
innhold med intendert egenverdi for en ønsket 
målgruppe 

Hva er content marketing? 

… men det skal ha en verdi i seg selv,  
uavhengig av hvem som står som avsender. 



•  Markedsføringsstrategi der man produserer og/eller deler 
innhold med intendert egenverdi for en ønsket 
målgruppe 

Hva er content marketing? 

… men det skal ha en verdi i seg selv,  
uavhengig av hvem som står som avsender ... 



•  Markedsføringsstrategi der man produserer og/eller deler 
innhold med intendert egenverdi for en ønsket 
målgruppe 

Hva er content marketing? 

ç	


… for den målgruppen man retter det mot. 



•  Blogginnlegg som svarer på tenkte kundespørsmål 
•  Kunde-community 
•  Gratis rapporter 
•  Delingsgrafikk 
•  Infografikk 
•  Guider 
•  ”Branded content” 
•  Event 

Noen eksempler 















http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 	






Innhold / content 



Ditt innhold 
•  Hva har du i dag? 
•  Hva er det enkelt for deg å skaffe? 

•  Hva er det din bruker etterspør? 
•  Hvor etterspør han det? 

•  Hvor starter kundereisen? 





Fire pillarer for din søkestrategi 
•  Brand 
•  Produkt – generelle begrep (”hode”) 
•  Produkt – spesifikke begrep (”hale”) 
•  Content 















Content marketing 



1. Produksjon	




2. Husk konvertering	


1. Produksjon	




1. Produksjon	


2. Husk konvertering	


3. Syndikering	




•  Finne emner 
•  Lage egne saker 
•  Evt finne andres saker (”kuratering”) 

1. Produksjon 



•  Ikke alle saker trenger å peke på en konvertering 
•  (Kuraterte saker gjør typisk ikke det) 
•  Men for de som gjør det er det viktig at du tenker ut og 

tester ut en komplett prosess 

2. Konvertering 



•  I hvilke kanaler skal bruker finne innholdet ditt? 

•  Facebook? 
•  Epost? 
•  Søk? 
•  Linkedin? 
•  Google +? 
•  Twitter? 
•  … 

3. Syndikering 



1. Produksjon 



•  Blogginnlegg om relevante emner? 
•  Spørsmål og svar? 
•  Besvarelser fra kundesenteret? 
•  Interne rapporter? 
•  Videoer? 

Ditt verdifulle innhold 



Triggerordanalyse 
•  Google Trends 
•  Google Keyword Planner 



•  Hvilke interesser er det din kunde har som du/ditt produkt 
spiller inn på? 

•  Hva vil bruker søke etter for å finne informasjon om dette 
feltet? 

•  Hvilke overskrifter kan du lage som svarer på dette 
søket? 

•  … eller er det naturlig å søke på YouTube (fordi 
innholdet er lettere å vise enn å fortelle)? 

•  … eller er det naturlig å søke med bildesøk? 

Tankeoppgave for å velge tema 





Bildeoptimalisering 









Bildeoptimalisering 
•  Logisk navngiving av bilder (ikke Pic234ds5c.jpg men 

hvit-hest.jpg) 
•  Relevant tekst rundt bildet 
•  Relevante overskrifter på siden 
•  Alternativ-tekst på bilder: 



1. Produksjon	


2. Husk konvertering	


3. Syndikering	




2. Sikre konvertering 











Finn din regnskapsfører	




Finn din regnskapsfører	


PS: Søket er helt uforpliktende – du bestiller ikke noe enda. 
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Finn din regnskapsfører	


PS: Søket er helt uforpliktende – du bestiller ikke noe enda. 



PS: Søket er helt uforpliktende – du bestiller ikke noe enda. 

Klikk her for å finne den beste regnskapsføreren for deg 



Klikk her for å finne den beste regnskapsføreren for deg 



Call to action 
•  Lenke 
•  Knapp 
•  Skjema 

•  Lenker er det som bygger ”persuasive path” 



Ikke glem klikket! 







Klikk her for å bestille fra kolleksjonen 



•  Alltid avslutte en side med en lenke 
•  Alltid tenke konvertering (hovedkonvertering eller 

delkonvertering) 

Viktig prinsipp 



•  Hvordan kan du spre dette innholdet ut slik at bruker 
finner det når han trenger det/er åpen for det? 

3. Spredning 



•  Søk 
•  Epost 
•  Sosiale medier 

Spredningskanaler 



Epost 



Fire suksessfaktorer 
•  Evne til å bygge liste 
•  Evne til å skrive gode overskrifter 
•  Evne til å lage gode calls-to-action 
•  Evne til å lage gode landingssider 



Bygge adresseliste 
•  Eksisterende kunder 
•  Påmelding på websiden 
•  Påmelding i fysiske møteplasser 



Eksisterende kunder 
•  Du kan sende e-post til dine eksisterende kunder, 

dersom du oppfyller kravet om at de kan ”frabe seg slik 
reklame på en enkel og kostnadsfri måte”. 

•  Du kan ikke gi e-post adressen videre til andre. 
•  I praksis tolker man dette slik at man kan sende e-post til 

eksisterende kunder så lenge det finnes en link nederst 
der man kan be om å bli slettet fra listen. 

•  Markedsføringsloven 



Markedsføringslovens § 15: 
•  I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående 

samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer 
ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell 
kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller 
automatisert oppringningssystem (talemaskin). (…) 

•  Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke 
markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der 
den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske 
adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den 
næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende 
dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen 
samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere 
markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis 
anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.  



•  Med mindre kunden har sagt at han vil ha epost fra deg 
•  Eller han er en eksisterende kunde 

•  Uansett må han få melde seg av nyhetsbrevet ”enkelt og 
gebyrfritt” når som helst. 

Epostmarkedsføring er forbudt i Norge 





•  Sett noen i sving med å skaffe e-post adresser til dine 
eksisterende kunder, så har du et grunnlag for en 
fungerende e-post liste allerede der! 

•  (Og legg opp rutiner som gjør at alle nye kunders e-post 
adresser blir registrert) 

Tips: Begynn med egne kunder 



Påmelding fra websiden 
•  Hvis du vil bygge en liste effektivt fra websiden din, må 

du gjøre det veldig tydelig hva brukerne får ved å melde 
seg på listen din 







Påmelding fra websiden 
•  Hvis innholdet du sender ut på listen ikke er nok til å 

motivere i seg selv, så vurder å gi brukeren noe helt 
konkret for å melde seg på listen. (Vurder det selv om 
innholdet du sender ut er verdifullt også. Incentiver 
fungerer!) 

•  ”Hurtigsvarspremier” fungerer, og er veldig billige å 
dristribuere på web når de er elektroniske produkter. 



Ca 1 av 300 nye brukere oppga e-post adresse	




Ca 1 av 10 nye brukere oppgav e-post adresser	






•  Finnes det verdifull informasjon som du sitter på, som du 
kan gi bort til de interessentene som melder seg på e-
post listen din?  

•  I så fall kan du lage et elektronisk produkt – for eksempel 
en spesiell rapport – som du kan bruke som 
”hurtigsvarspremie”. 

•  Automatiser hele prosessen ved å legge inn link til 
hurtigsvarspremien i en forhåndsskrevet e-post som 
automatisk sendes ut til folk når de melder seg på listen 
(”autoresponder” / ”welcome message”). 

Tips: Lag en elektronisk premie 



•  Rapporter 
•  Dikt / noveller / romaner / ebøker 
•  Plakater (last ned og skriv ut) 
•  Excel-regneark (kalkyler, eksempler, beregninger) 
•  Musikkfiler 
•  Rabattkuponger 
•  Designmaler / Themes  
•  Programmer / Innstikk / Widgets / App’er 
•  Videoer 
•  Tilgang til eksklusive websites (brukernavn / passord) 

Elektroniske premier 



•  Rapporter 
•  Dikt / noveller / romaner / ebøker 
•  Plakater (last ned og skriv ut) 
•  Excel-regneark (kalkyler, eksempler, beregninger) 
•  Musikkfiler 
•  Rabattkuponger 
•  Designmaler / Themes  
•  Programmer / Innstikk / Widgets / App’er 
•  Videoer 
•  Tilgang til eksklusive websites (brukernavn / passord) 

Elektroniske premier 



Påmelding i fysiske møteplasser 

•  Alle steder der du 
møter kunden kan 
du potensielt høste 
e-post adresser 

Kanskje du vil ha gratis 
gourmet-tips på e-post fra oss 

også?	




Overskrifter 





•  Test kvaliteten på overskriften (det som står i subject-
feltet) ved å sende en testmail til deg selv. 

•  Se hvordan overskriften ser ut i innboksen din. 
•  Vær kritisk: Ville denne overskriften faktisk få deg til å 

klikke og åpne mailen? 
•  (Hvis ikke, lag en ny overskrift!) 

Tips: Test overskriften på deg selv 







50 ” plasma-TV for under 5000	






A. Slik/hvordan-overskrifter 
B. Spørsmåls-overskrifter 
C. Kontekst: Overskrift 
D. Parentes-overskrifter 
E. Liste-overskrifter 
F. Psykologiske triggere 

Gode overskriftsformater 



•  Slik lager du din egen Facebook-side 
•  Hvordan vinne venner og gjøre inntrykk. 
•  Slik får du bedre selvtillit. 
•  Hvordan skrive gode blogg-overskrifter 

A. Slik/hvordan-overskrifter 



•  Er all omtale virkelig god omtale? 
•  Hva får deg til å feile som supersjekker? 
•  Hvor får du mest for pengene? 
•  Kan korallkalsium stoppe aldring? 

B. Spørsmåls-overskrifter 



•  Tony Hawk: Slik ble han verdensberømt. 
•  Vårens farger: Sukkertøy og cupcakes 
•  Virusvarsel: Ikke klikk på noen ting før du har lest dette. 
•  Kjærlighet ved første blikk: Fleip eller fakta? 

C. Kontekst: Overskrift 



•  Hva millionærene vet (som du aldri har hørt om) 
•  Ta din plass i blogosfæren (eller lev med å være ukjent) 
•  Sannheten (og mytene) om finansverdenens 

pengemaskiner 

D. Parentes-overskrifter 



•  Ti regler for å skrive god webtekst 
•  5 tips for vakker sommerhud 
•  Tre viktige grep for å lykkes på nett 
•  Topp tre grunner til at de fleste cafeer feiler 

E. Liste-overskrifter 



•  Nevn en kjendis (”Britney Spears i fylleslagsmål”) 
•  Kom med en kontroversiell påstand (”Gulrøtter er mer 

kreftfremkallende enn tobakk”) 
•  Bruk alliterasjon og rytme (”Sexy sommerkjoler som 

svinger” 
•  Variasjon er bra. Unngå klisjeer, og ikke gjenta deg selv. 

F. Psykologiske triggere 



•  Fokuser overskriften på én ting 
•  Formuler et tydelig verdiforslag 
•  Ha viktigste triggerord først i setningen (eller veldig tidlig) 
•  Unngå generiske overskrifter (ha heller generisk 

avsender) 
•  Ikke prøv å si mange forskjellige ting av gangen 

Noen viktige prinsipper 



•  Hvordan ser mailen ut? 

Resten av mailen 



Lag noen rendyrkede formater 









Min egen nyeste A/B-test 







Dobbelt 
så mange 

klikk	




•  Forenkle tilbudet 
•  Reduser lengden 
•  Lag en tydelig lesebane 
•  Husk bildeblokking! 
•  Husk tydelig call-to-action! 

•  Folk vil heller ha det de oppfatter som innhold enn det de 
oppfatter som reklame. 

Hovedprinsipper 



Call-to-action 



Påmelding?	






•  Knapp 
•  Lenke 
•  Skjema 

Call to action 



Handlingsutløsende lenke 
•  Stå på eget avsnitt 
•  Inne i hovedteksten 
•  Blå, uthevet, understreket 
•  7-12 ord lang 
•  Inneholde løfte (hovedtriggerord) 
•  Kan gjerne inneholde oppfordring 



Eksempler 
•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 

vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite draconis 
ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post mortem nulla 
voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Klikk her for å redusere strømutgiftene fra og med i 
dag 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  



Eksempler 
•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 

vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite draconis 
ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post mortem nulla 
voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Ja takk, jeg vil ha lavere kolesterolinnholdet i blodet 
uten medikamenter 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  



Eksempler 
•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 

vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite draconis 
ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post mortem nulla 
voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Meld deg på konferansen Bedre Resultater 2014 nå 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  



Eksempler 
•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 

vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite draconis 
ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post mortem nulla 
voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Klikk her for å få bedre avkastning på sparepengene 
fra og med i dag 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  







Kulepunkter!	


Sterk knapp!	


(men husk den må være 
HTML, ikke bilde)	


Verdiforslag!	


Kunne vært kortere 
og mer slående	




Kilde: Meclabs	




Kilde: Meclabs	




Landingssiden 



”Hurtigsvarspremie”	


Ha en digital versjon (helst app)	


Tilby pakkepris	


Ha skjema rett på siden	




Ta kredittkortbetaling	


Ha et alternativ for de som vil ha faktura	


Ha en god kjøpsknapp	




Kilde: Meclabs	






Kilde: Meclabs	




Kilde: Meclabs	




Sosiale medier 





•  Facebook: 3 millioner 
•  Youtube:1 million  
•  Linkedin: 1,3 millioner (oppdatert etter undersøkelsen) 
•  Blogger: 800 000 (antagelig flere) 
•  Twitter: 800 000 
•  Instagram: 900 000 (oppdatert etter undersøkelsen) 
•  Snapchat: 800 000 
•  Google Plus: 800 000 300 000 
•  Pinterest: 40 000 

Antall brukere 



•  Hvilket innhold har du? 
•  Hvilke kanaler er det relevant å spre dette innholdet i? 
•  Hvordan skal det skape konvertering? 

Oppgave 



•  Nina Furu 
•  www.webgruppen.no 
•  nina@webgruppen.no 
•  Mob 92208015 

Lykke til! 


