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Overvejer du at annoncere på Facebook og Instagram, men er du i tvivl om hvor du 
skal starte, og om det overhovedet vil gavne din virksomhed - så er dette whitepaper 
for dig. 

I dette whitepaper vil du blive klogere på, hvad Facebook og Instagram er for en stør-
relse, hvem der bruger platformen og hvordan du kan drage fordel af Facebook og 
Instagram Ads. 

Vi vil også komme ind på fordele ved de forskellige formater og værktøjer på Facebook  
og Instagram Ads, og hvilken type indhold, du bør lægge op på Facebook og Instagram.
 
Rigtig god læselyst!



Hvad er Facebook og Instagram for en størrelse?

Hvem er på Facebook og Instagram?

Hvorfor skal du annoncere på disse medier?

Hvad er forskellen på Facebook og Instagram opslag og annoncer?

Hvad er forskellen på Facebook og Instagram?

Men hvor bliver mine annoncer så vist henne?

Derfor skal du stoppe med at booste opslag og bruge ads manager 

i stedet.

Det skal du have styr på inden du starter!

Sådan ser den gode annonce ud!

Yderligere smarte funktioner på Facebook og Instagram Ads

Overblik - det skal du tage med fra dette whitepaper.
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Facebook opkøbte tilbage i 2012 Instagram. Når du laver en annonce 
på Facebook Annonceadministrator, så bliver den automatisk vist på 
Instagram, medmindre du aktivt slår det fra. Derfor nævner vi Facebo-
ok og Instagram sammen.
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Facebook og Instagram Ads er overalt disse dage. Og det kommer nok ikke som en 
overraskelse, at der er mere end 4 millioner månedlige annoncører på Facebook. 

Men mange bruger faktisk ikke Facebook og Instagram Ads til fulde. Og hvis du er 
en af dem, der blot booster opslag eller benytter dig af en enkelt billedannonce, 
går du glip af de uendelige muligheder, som Facebook Ads tilbyder. 

Med brug af Facebook og Instagram Ads kan du nå bredt ud til mere end 2 milliar-
der brugere på verdensplan. Så hvis du ønsker at markedsføre dig online, så er 
Facebook og Instagram et oplagt sted at starte! 

For mange er Facebook og Instagram en måde at holde sig opdateret på, både i 
forhold til venner og familie, men også i forhold til aktuelle nyheder, da mange 
nyhedsmedier publicerer deres artikler på deres respektive Facebook-sider. Det 
betyder også, at størstedelen af danskerne befinder sig på Facebook og Instagram 
hver eneste dag. Facebook og Instagram er derfor et oplagt sted at annoncere, da 
din målgruppe med stor sandsynlighed befinder sig her. 

Bare i Danmark tjekker op imod 65 % af befolkningen dagligt deres Facebook feed 
- det vil sige at vi hver evigt eneste dag scroller ned gennem vores nyhedsfeed på 
Facebook, ikke bare en gang, men op til flere gange! 

Ikke nok med at Facebook er en kæmpe i sig selv, så ejer de også de to næste 
medier på listen over de mest benyttede medier herhjemme i Danmark - nemlig 
Messenger og Instagram.

Op imod 50 % af befolkningen bruger dagligt Facebooks beskedplatform Messen-
ger, og 30 % af befolkningen tjekkede dagligt deres Instagram dagligt i 2020.

Hvad er Facebook og Instagram for en størrelse?
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Vi taler dermed ikke længere bare om Facebook, men om en helt række af apps, 
som vi danskere dagligt går ind og tjekker - og det er rent faktisk til din store 
fordel!



3

Det er både unge som gamle, højtuddannede som faglærte, dem der bor på landet, 
men også dem der bor i storbyerne, der benytter sig af Facebook og Instagram. 
Det er netop denne bredde vifte, der gør Facebook og Instagram interessant at 
annoncere på. 

Hvem er på Facebook og Instagram?

Facebook tager del i mange brugeres liv, da de fleste bruger platformen dagligt. 
Facebooks algoritme lærer derfor hurtigt brugerne at kende ud fra deres profil og 
adfærd på Facebook. 

Det giver din virksomhed en klar fordel rent annonceringsmæssigt, da du gennem 
Facebook og Instagram annoncer, kan målrette din kampagne til den person, som 
du mener vil være mest interesseret i det du tilbyder. 

Det er alt lige fra:

- Regnskabsdamen
- Direktøren
- HR-chefen
- Indkøbschefen
- Den nybagte mor
- Den selvstændigt erhvervsdrivende
- Personen der lige har startet egen virksomhed
- Den helt almindelige forbruger (dig og mig)
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Og hvad betyder det så for dig og din virksomhed?

Det betyder, at du undgår at skyde med spredhagl, og rent faktisk kan rette dine 
annoncer imod personer, hvor chancen er langt større for at det ender ud med et 
køb eller en henvendelse.

Du har dermed langt bedre muligheder for at måle konkrete resultater, end du 
eksempelvis har med sådan noget som avisopslag eller tv-reklamer.

Smart ikke?

Facebook ser alt, Facebook ved alt.

Du skal se Facebook som en form for bigbrother, 
som ved alt om dig - hvad du interesserer dig for, 
hvilken type billeder du liker, hvilke grupper du er 
en del af, om du har børn, om du er gift, hvilke 
produkter du køber på nettet, hvad du oftest søger 
på i søgefeltet - ja Facebook ved faktisk det hele.

Hvorfor skal du annoncere på disse medier?

Og du har endda selv givet dem lov dengang du oprettede din profil.

Lidt uhyggeligt.. men det kommer faktisk din virksomhed tilgode, når du skal ud og 
annoncere.



En af de helt store grunde til at annoncere på Facebook/Instagram er, at du, netop 
på baggrund af det ovenstående, kan være utroligt specifik i din målretning. 

Du kan blandt andet målrette efter:

- Placering
- Alder
- Køn
- Sprog
- Demografi
- Interesser 
- Adfærd
- Forbindelser

Du skal passe på, at du ikke opsætter din målgruppe for smal eller for bred. Vær 
også opmærksom på, at det kan være ristkablet at målrette dine annoncer mod 
interesser. Facebook og Instagram viser nemlig ikke, hvor stor interessen er, måske 
er det bare en kortvarig interesse. 
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Eksempel: Lad os antage at du sælger 
yogatøj eller yogakurser. Så vil du kunne 
sige:

Jeg vil målrette min annonce imod 
kvinder i alderen 25-50 år, som interes-
serer sig for yoga og som bor i Køben-
havn, Aarhus, Odense eller Aalborg.

Dermed vil du lynhurtigt sortere irrelevante personer fra, og kun bruge dine 
annoncekroner på personer som, potentielt set, vil være interesserede i netop dit 
produkt.
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Når du herefter offentliggør dine annoncer, bliver de sendt til gennemgang hos 
Facebook. Her tager det tager typisk en time for dine annoncer at blive godkendt.

Når dine annoncer er godkendt, vil Facebook forsøge at bruge dit daglige budget 
bedst muligt - alt efter om dit mål for annonceringen er for eksempel køb, videovi-
sninger, brand awareness.

Et højere dagligt budget kunne række ud til flere mennesker og give Facebook 
mere luft til, at sende annoncerne ud til de rigtige personer. 

Vi taler dog ikke om at du skal bruge 10.000 kroner dagligt. For blot 50-200 
kroner dagligt, vil du kunne nå ud til flere tusinde mennesker om dagen, alt efter 
hvor stor din målgruppe er.

Det vil sige; at du for et relativt lavt budget, kan få vist dine annoncer til flere 
tusinde mennesker - inden for bare 24 timer!

Har man ikke arbejdet med annoncering før, kan man godt blive i tvivl om, hvad 
forskellen på et almindelig opslag på ens virksomhedsside og en annonce er.

Facebook og Instagram Ads er betalte annoncer. Det vil sige at du betaler Facebo-
ok og Instagram et dagligt budget for at de sender dine annoncer ud til din valgte 
målgruppe.

Modsat et organisk opslag/indlæg på din virksomhedsside, som kun bliver vist til 
dem der følger din side, så giver Facebook og Instagram dig en fordel ved, at vise 
dine annoncer til langt flere mennesker end du kommer ud til med et opslag.

Hvad er forskellen på Facebook og Instagram opslag og annoncer? 
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Måden du kan se om det er et 
opslag, eller en annonce er ved at 
kigge efter den lille tekst, hvor der 
står “Sponsoreret”. Det betyder, at 
det er betalt annoncering og ikke 
et organisk opslag.

Selvom Facebook ejer Instagram, så er der nogle helt essentielle forskelle du skal 
være opmærksom på, hvis du skal lykkedes med din annoncering.

Hvad er forskellen på Facebook og Instagram?

- Meget visuelt medie
- Fokus på billeder og videoer 
- Billede/Video bliver vist øverst og - teksten 
nederst
- Vis først - fortæl efter.
- Flest 18-34 årige er på Instagram
- Lille stigning i 34-50 årige i 2021

- Fokus på grupper og begivenheder
- Fokus på budskaber 
- Teksten øverst - billede/video vist nederest
- Fortæl først - vis efter.
- Stort set alle aldre; 13-65+ år
- Lille fald i antallet af 13-18 årige og en lille 
stigning i 65+ årige i 2021
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Det du skal bide mærke i her er, at Facebook og Instagram er to supplerende 
medier.

Ved annoncering på Instagram er det vigtigt, at du laver fængende videoer og 
billeder, der fanger din målgruppe med det samme - en hovedregel er inden for 3 
sekunder.

Ved annoncering på Facebook, er det derimod lige så vigtigt, at du har en fængen-
de overskrift, der giver modtageren lyst til at læse mere.

Som nævnt i starten af dette whitepaper, så er Facebook og Instagram samlet 
under den samme annonceplatform, nemlig Facebook Annonceadministrator. 

Det betyder at din video og din annoncetekst vil blive vist på begge medier samti-
dig.

Det er dermed ikke nok at skrive en fængende tekst og benytte et billede af lav 
kvalitet - eller omvendt lave en super fed video, men skrive en dårligt tekst.

Det er vigtigt, at du har fokus på både dine tekster og dine videoer/billeder.

Har du ikke det - så vil du miste din målgruppes interesse og potentielt tabe en 
stor andel af dine kunder.

Nøgleordene her er: Benyt dig af skarpe videoer/billeder og skriv nogle knivskarpe 
tekster - så kommer du bredest ud på både Facebook og Instagram.
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Facebook og Instagram giver dig faktisk mulighed for selv at vælge hvor du ønsker, 
at dine annoncer skal vises. 

Som standard vises dine Facebook annoncer i nedenstående placeringer:

Men hvor bliver mine annoncer så vist henne?

- Nyheder - vises når din målgruppe kigger i deres newsfeed på - 
Facebook, Instagram eller benytter sig af Messenger
- Historier/stories - dine annoncer vises i folk historier på Face-
book og Instagram
- Instream - dine annoncer vises enten før eller efter afspilning af 
en video
- Søg - dine annoncer vises ved relevante søgeresultater på fx Fa-
cebook Marketplace
- Beskeder - folk der har en eksisterende samtale med din virk-
somhed, ser også dine annoncer i deres beskeder
- Artikler - dine annoncer vises i Facebook som lynartikler
- Annoncenetværk - dine annoncer vises på andre websites, som 
Facebook arbejder sammen med

Vi anbefaler, at du vælger alle placeringer og lader annoncerne performe alle 
steder de kan. 



Et spørgsmål som vi her hos AWORK får rigtig tit er; 

“Hvorfor kan jeg ikke bare booste et opslag på min virksomhedsside?”

En af de helt store grunde til at du skal stoppe med at booste opslag er, at du ikke 
kan måle dine resultater - faktisk aner du ikke hvad dine penge går til.

Måske får du et par synes godt om, men du kan hverken se om relevante folk har 
besøgt din hjemmeside, om der er nogen der har foretaget et køb, eller om du 
reelt bare har ramt personer som plejer at synes godt om lignende opslag.

Måske får du nogle likes og følgere på din virksomhedsside, men du ved ikke om 
du har fået -eller får et afkast for de penge du har brugt.

Men hvorfor giver Facebook dig så den mulighed?

Boostede opslag er en af Facebooks helt store indtægtskilder, da det er en lynhur-
tig måde for virksomheder at bruge penge på.

Det kan i nogle tilfælde være smart, hvis man gerne vil have flere likes eller kom-
mentar på et opslag.

Ønsker du i stedet selv at kunne styre hvilke personer du vil ramme, og samtidig få 
et indblik i om du har tjent dine penge hjem? 

Så skal du bruge Facebook Annonceadministrator…

Derfor skal du stoppe med at booste opslag og bruge 
Facebook Annonceadministrator i stedet

11
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Det er herfra du kan lave dine kampagner og annoncer, og det er her du kan få et 
mere detaljeret indblik i, hvad du har fået ud af dine annoncekroner.

Ikke nok med at du kan se om din annonce klarer sig godt eller dårligt, så kan du 
også teste flere billeder, videoer og tekster op mod hinanden. 

Dermed kan du se hvilken tekst, hvilket billede eller hvilken video, der klarer sig 
bedst - DET er smart!

Du undgår du dermed, at folk ser det samme opslag igen og igen og derfor når at 
blive trætte af det.

Overblik - Derfor skal du ikke booste et opslag!

- Du kan ikke spore konverteringer
- Du ved ikke hvad dine penge får til
- Du kan ikke A/B teste dit indhold
- Du kan ikke sætte et mål for det boostede opslag

Du er nu klar og vil gerne begynde at annoncere på Facebook og Instagram, men 
hvor skal du starte?

Det skal du have styr på inden du starter!
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1. Hvordan ser din ideelle kunde ud?

Du har måske allerede nogenlunde en idé om hvem din målgruppe er. Det kan 
eksempelvis være at din primære målgruppe er kvinder i alderen 25-40 år.

Når du skal ud og annoncere på Facebook og Instagram, så kan du være meget 
mere konkret end bare at definere målgruppe ud fra køn og alder.

Som tidligere beskrevet, så kan du inkludere en lang række andre parametre, som 
kan være med til at ramme din ideelle målgruppe.

Derfor er et godt råd at sætte sig ned og lave en persona. Det vil sige en helt kon-
kret beskrivelse af, hvordan din ideelle kunde kan se ud.

Når du har defineret hvordan din typiske kunde kan se ud, kan du både målrette 
dine annoncer mere specifikt - og frem for alt, så kan du skrive mere personlige 
annoncetekster.

En fejl mange begår er, at skrive annoncetekster målrettet mange personer. Det 
kan være de skriver; I eller man i stedet for du. 

Det medfører at personen der læser dine tekster, vil få et mere distanceret forhold 
til dig og det du tilbyder.

Skriv derfor, som skrev du direkte til din ideelle kunde.

https://awork.dk/

Tager vi yogaeksemplet fra tidligere, så kan den se således ud:

Navn: Camilla
Alder: 35 år
Demografi: Forældre til Mikkel og Tobias på 6 og 8 år
Interesser: Dyrker yoga i sin fritid og går op i bæredygtighed
Adfærd: Hyppig bruger af de sociale medier og er engageret i nyheder
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2. Er din webshop eller hjemmeside 100 % klar til besøgende?

Det første vi går ind og kigger på, når vi arbejder med en virksomhed, er om din 
hjemmeside eller webshop er klar til at få besøgende.

Er det nemt at kontakte dig? Er det nemt at tilføje til kurv? Er hjemmesiden mobi-
loptimeret? Er teksterne flot formuleret?

Går du igang med at annoncere på Facebook og Instagram og begynder at sende 
folk ind på en dårlig hjemmeside, så kan det komme til at koste dig rigtig mange 
penge på både den korte og den lange bane.

Får folk en dårlig førstegangsoplevelse, f.eks. ved at de ikke har mulighed for at 
ringe dig, stille et spørgsmål i chatten eller foretage et køb, så vil de højst sandsyn-
ligt ikke komme igen og i stedet vælge at købe produktet hos en konkurrent.Det 
første vi går ind og kigger på, når vi arbejder med en virksomhed, er om din hjem-
meside eller webshop er klar til at få besøgende.

Er det nemt at kontakte dig? Er det nemt at tilføje til kurv? Er hjemmesiden mobi-
loptimeret? Er teksterne flot formuleret?

Går du igang med at annoncere på Facebook og Instagram og begynder at sende 
folk ind på en dårlig hjemmeside, så kan det komme til at koste dig rigtig mange 
penge på både den korte og den lange bane.

Får folk en dårlig førstegangsoplevelse, f.eks. ved at de ikke har mulighed for at 
ringe dig, stille et spørgsmål i chatten eller foretage et køb, så vil de højst sandsyn-
ligt ikke komme igen og i stedet vælge at købe produktet hos en konkurrent.

https://awork.dk/

Skab et godt førstehåndsindtryk ved at have en hjemmeside der:

Er mobiloptimeret

Loader hurtigt på mobilen (1-3 sekunder)

Fortæller præcis hvad du tilbyder 

Er overskuelig og nem at navigere rundt på

Har en chat eller en nem “kontakt os" side

Besvarer ALLE kundernes spørgsmål (FAQ)

Gør det nemt at foretage et køb (MobilePay)



https://awork.dk/

Du vil gerne annoncere på Facebook og Instagram Ads, men hvordan undgår du 
bare at smide penge ud af vinduet?

Da der er mere end 4 millioner månedlige annoncører på Facebook og Instagram, 
bliver du også nødt til at skille dig ud af mængden, for at få succes med dine 
annoncer. 

Du kan derfor med fordel benytte dig af kvalitetsbilleder- og videoer, som skaber 
opmærksomhed og fanger din målgruppe. Målet med dine annoncer er jo netop, 
at få brugerne til at stoppe op og tjekke dit indhold. 

En god annonce er fængende, med et klart og tydeligt budskab. Det er ligeledes 
vigtigt at overskrifterne i annoncerne passer til indholdet, så du ikke får irrelevante 
kliks. Ligeledes bør overskriften være fængende og skille sig ud blandt de andre 
millioner annoncer. 

Sådan ser den gode annonce ud

Den gode annoncetekst

- Skal være så konkret som mulig
- Benytter sig af emojis - de fanger nemlig brugerne
- Har ekstra linjeafstand efter hver 2. eller 3. linje, for at 
gøre annoncen læsevenlig
- Har en call-to-action knappen nederst i din - annon-
ce, som opfordrer brugerne til handling

Den gode annonce tager udgangspunkt i disse spør-
gsmål: 

- Hvilket ønske eller problem har min målgruppe? 
- Hvilken løsning tilbyder jeg?
- Hvordan kan mine kunder få fat i den?

Besvarer dine annoncer disse spørgsmål, så er det en god indikator for at der vil 
være god interaktion med din annonce.

15



16

Når du skal oprette en ny kampagne, skal du opstille bestemte målsætninger for 
din kampagne, for at opnå det optimale resultat af dine annoncer. 

Nedenfor kan du se, de forskellige valgmuligheder. Det er de samme målsætnin-
ger du kan vælge for Instagram.

https://awork.dk/

Yderligere smarte funktioner på Facebook og Instagram
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Kendskab
Denne målsætning har til formål at øge kendskabet til din virksomhed, fremfor at 
fokusere på trafik, konverteringer og salg. Denne målsætning er særlig god til 
virksomheder, der gerne vil øge kendskabet til deres forretning, så billigt som 
muligt.

Trafik
Er den mest populære målsætning af dem alle, og også den vi oftest bruger til 
vores kunder. Denne målsætning er designet til, at få folk til, at besøge din hjem-
meside eller webshop. Dette er en god kombination med SEO, da trafik til siden 
får jeres hjemmeside til at ranke på Googles søgemaskiner. 

Interaktion
Denne målsætning er god til dig, der gerne vil have mange likes og kommentarer 
på et opslag. Det kan fx være en konkurrence eller anden type opslag, hvor du 
ønsker interaktion. 

Leads
Du kan konvertere folk direkte inde i Facebook, og øge mængden af leads/he-
nvendelser uden at gøre brug af din side. Denne funktion fungerer godt, da folk 
ofte føler sig trygge ved at give deres oplysninger på Facebook. 

Promovering af app
Med denne målsætning tilknytter du Facebook din app, så du kan tracke hvornår 
og hvor mange gange, din app downloades. 

Salg
Denne målsætning gør det muligt at ramme folk, der allerede har gennemført 
bestemte handlinger på din hjemmeside eller webshop. Således supplerer dine 
annoncer de produkter, som kunderne allerede har købt. Med denne funktion kan 
du ligeledes vise dine produkter og deres priser, så det ligner at din hjemmeside 
eller webshop er den integreret del af Facebook. https://awork.dk/
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Når du har valgt dit mål med annonceringen, skal du vælge hvilket format dine 
annoncer skal vises i:

De mest benyttede annonceformater er:

https://awork.dk/

1. Billede
Billedannoncer indeholder ét billede og vises direkte i Facebooks 
newsfeed. 

2. Video
Videoannoncer er attraktive, eftersom de oftest performer bedre end 
billedannoncer. Mere end 500 millioner ser dagligt videoer på Facebo-
ok, så din målgruppe er helt sikkert at finde her. Dog bliver størstede-
len af video set uden lyd, og derfor er det også vigtigt, at du har under-
tekster på din video.

3. Karrusel
Karruselannoncer performer ofte godt, og her har du mulighed for at 
vise helt op til 10 billeder eller videoer i samme annonce. Brugerne 
navigerer i annoncen ved at swipe til venstre eller højre. Karruselan-
noncerne er altså interaktive og engagerende, og netop derfor opnår 
karruselannoncer mere interaktion end en typisk billedannonce. 

Samling:
Dette annonceformat er oplagt at bruge, hvis du har mange produkter 
at vise. Samlinger kan kræve ekstra tid at lave, til gengæld kan man få 
super flotte samlinger som kan åbnes i en fuld mobilskærm. 

Kilde: Facebookhttps://www.facebook.com

Kilde: Facebookhttps://www.facebook.com

Kilde: Facebookhttps://www.facebook.com

Kilde: Facebookhttps://www.facebook.com
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Husk sporing! 
Facebook Pixel er et genialt værktøj til at måle og optimere dine kampagner. Face-
book Pixel er et stykke kode, som indsamler data på hjemmesiden eller webshop-
pens besøgende.

Du kan bruge pixel til følgende: 
- Sikre, at dine annoncer bliver vist til de rigtige personer
- Øge salget
- Måle resultateterne af dine annoncer

Pixlen registrerer når en person har udført en handling på din hjemmeside. 
 
Retargeting
En af de helt store fordele ved at annoncere på Facebook Ads er, at du kan målret-
te personer som allerede har besøgt din hjemmeside, din virksomhedsside eller set 
dine videoer.

Det er det der hedder retargeting.

På den måde kan du målrette personer, som allerede er interesserede i din ydelse 
eller dit produkt.

At opsætte sporingen kan blive teknisk og vi anbefaler at du taler med nogle, der 
har styr på at opsætte det korrekt.

Retargeting kræver at du har implementeret et Facebook-pixel på din hjemmeside. 
Når du har dette kode installeret på din hjemmeside eller , kan Facebook begynde 
at indsamle data på dem der besøger din hjemmeside, eller interagerer med din 
virksomhed på andre måder. 

Det betyder at du til et langt lavere budget, kan nå ud til personer som er mere 
villige til at tage kontakt til dig, eller købe dit produkt. https://awork.dk/
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https://awork.dk/

Du er nu kommet til vejs ende og forhåbentlig er du blevet lidt klogere på fordele-
ne ved Facebook Ads.

Overblik - det skal du tage med fra dette whitepaper

Hvis du har mod på at starte op -eller måske allerede er i gang med at annoncere 
på Facebook og Instagram. Så tilbyder vi, helt eksklusivt til dig der har downloadet 
dette whitepaper, en 3 måneders gratis prøveperiode på vores analyseværktøj 
AWORK Insight:

Her kan du samle alle dine data og alle dine resultater i en nem og overskuelig 
oversigt.

Vil du gerne høre mere - så kan du enten skrive til os i chatten på www.awork.dk 
eller ringe til os på på tlf. 88 37 47 88.

https://awork.dk/
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Du får her et overblik over de vigtigste punkter du kan tage med fra dette white-
paper:

- Facebook og Instagram annoncering foregår på samme platform, nemlig Facebo-
ok Annonceadministrator, du skal derfor ikke bekymre dig om at lave annoncer til 
hver enkelt medie.

- Danskerne er i høj grad på Facebook og Instagram - og det er din målgruppe 
også!

- Du kan være utrolig specifik i din målretning, både baseret på geografi, demogra-
fi, interesser og adfærd.

- Du kan nå ud til et stort antal mennesker på utrolig kort tid og til et lavt budget.

- Instagram er et meget visuelt medie, mens Facebook har fokus på både tekst og 
det visuelle, husk derfor at have fokus på både dine tekster OG dine billeder/vi-
deoer.

- Sæt dig et klart mål for din annoncering, tal direkte til en person, og få optimeret 
din hjemmeside eller webshop, så de besøgende får en god oplevelse.

- Stop med at booste opslag og brug Facebook Annonceadministrator i stedet.

- Husk sporing, så du kan målrette personer der allerede har vist interesse i dig. Få 
gerne en tekniker til at sætte det korrekt op.

https://awork.dk/
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