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Annette Kallevig 

•  Jobber med webmarkedsføring 
•  Lean marketing guide 
•  Lærer, foredragsholder 
•  Driver Webroi AS  
•  Nokutsakkyndig innen 

Digital kommunikasjon 
•  sosialkontoret.wordpress.com 
•  blogroi.net 
•  Med mer  
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Agenda 

Innledning 
•  Museer i sosiale kanaler 
•  Hvorfor Facebook annonsering 
•  5 Facebook-drivere enhver annonsør må huske 

Virale Facebook 
•  Sosial og viral markedsføring som motivatorer 
•  De virale begrepene (reach, amp, med mer) 
•  Likes vs interaksjoner 
•  Den hemmelig oppskriften: ”EdgeRank”  

Annonse ABC 
•  Annonseformater og plassering, inkl nettside, mobilsider og apper 
•  Innleggsannonse vs sponsede historier 
•  Slik setter du opp annonsekonto 
•  3 måter å administrere annonsene – hvert til sitt bruk 

Kreativ museums-idémyldring  

Oppsummering 

…også noen  
oppgaver underveis 
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The Guggenheim, NY 
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The Guggenheim på Facebook 
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The New Museum NY 
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Hvem er best? 
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Nr 2: Royal Ontario 
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På Facebook 
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Her hjemme 
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Begrepet markedsføring? 

•  Kultur og andre ”non-profits” har stort potensial på Facebook, og 
størrelse og budsjett er ikke nødvendige drivere 

•  Positiv personlig merkevarebygging for målgruppen 
•  Men hvor positiv er organisasjonen selv til markedsføring? 

http://trevorodonnell.com/ 
Marketing the Arts to Death (bok og blogg) 

•  Marketing vs advocacy 
•  Advocacy på norsk? 
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Hvorfor ”advocacy” for ”non-profit”? 

Hva med heller å snakke om å fremme (en god sak)? 
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Hva er det med Facebook? 

•  4,5 mrd likes pr dag  
•  500 000 Facebooksider som promoterer 

innlegg (kilde:insidefacebook.com jan2013) 

•  7% er andelen Facebook oppdateringer 
fra merkevarer  oppfattes som spam 
(kilde:allfacebook.com aug2013) 

•  Mer enn 1 million er antallet aktive 
Facebook annonsører (kilde:facebook.com 
Investor Relations juli2013) 

•  41% er andelen av Facebook revenue 
som kom fra mobil (1,6 mrd)  
(kilde:comscore.com aug2013) ENGAGEBUILD MEANINGFUL 

1:1 RELATIONSHIPS 
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https://www.facebook.com/business/power-of-advertising 
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Hva passer Facebook annonsering til? 

•  Tenk alltid brukerens fokus på FB 
•  Og brukerens modus 
•  Underholdning, underholdning, underholdning 
•  Har du et nisjemuseum finnes det ildsjeler? 
•  Kan du styrke min personlige merkevare? 
•  Tenk tommelvennlig for mobil 
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Facebook trender 

•  mobil 
•  Sosialt søk 
•  Emneord (#hashtags) 
•  video 
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Litt om #hashtags 

•  Hashtag = emneord 
•  Først lenket på Facebook i år 
•  Bedre ranking 
•  Større rekkevidde 
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Fem nyttige Facebook drivere 

•  Facebooks historikk er basert på et elsk-hat forhold til 
annonsørene. 

•  Facebook er Facebook nærmest. Derfor prioriteres 
markedsføring som holder brukeren i dette universet. 

•  Facebook eier alt på Facebook, så sørg for ”backup”. 
Facebook kan nårsomhelst endre Facebook, og du, som 
markedsfører må tilpasse deg kontinuerlig – både på godt og 
vondt. 

•  Følg med på endringer mot medlemmene for å forberede deg 
på endringer og nye muligheter for bedrifter. 

•  Facebook er ikke en nettside, det er en database. Bruk den. 
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Alternative markedsføringsmuligheter 

•  Offers 
•  Sponsede søkeresultater 
•  Apper 
•  Konkurranser 
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VIRALE FACEBOOK 
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Sosial merkevarebygging 

•  Sosial merkevarebygging handler om å forsterke positive 
brukeropplevelser 
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Den hemmelige trylleformelen 

”EdgeRank”  
=  

nyhetsfeedalgoritmen 



@akallevig 

Tre primære “EdgeRank” faktorer 

•  Sympati/ attraksjon (Affinity) 
•  Tyngde (Weight) 
•  Tidsforfall (Time decay) 
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Facebookuniverset 

•  Facebook er Facebook nærmest 
•  Derfor: annonser som holder brukeren på Facebook har høyere 

prioritet enn annonser som leder dem ut. 
•  For de fleste vil det derfor lønne seg å benytte Page post ads 

promoterte oppdateringer) og sponsored stories (knyttet til 
brukeraktivitet) fremfor domain ads (annonser til nettstedet ditt). 
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Hvordan sende dem til nettstedet da? 

•  Legg lenke i oppdateringen 
•  Lag apps (faner) med innholdet eller lenker (nb: husk mobilurl 

da slike faner som standard foreløpig blir skjult på Facebook 
mobil) 
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Virale innlegg - noen tips 

•  3:1 underholdning: salg 
•  Still engasjerende spørsmål 
•  Snakk som folk (det er dem vi er på Facebook for å møte) 
•  Skap ”Passion pages” (Dennis Wu) 

•  Organiser innleggsbilder smart i album 
•  Bilder trumfer tekst og prioriteres av Facebook (kilde: Facebook Norge) 

•  Følelser trumfer fakta (kilde: Facebook Norge) 
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Virale begreper på Facebook 

•  Annonsens rekkevidde: Hvor mange har blitt vist den? 
•  Potensiell rekkevidde: Antall enkeltpersoner annonsen 

potensielt kan nå basert på målretting 
•  Frekvens: ca hvor ofte de har sett annonsen 
•  Handlinger: ”handlinger som er utført 24 etter visning eller 28 

dager etter klikk på annonsen (f.eks liker eller klikk på lenke i 
annonse eller på siden) 

•  Ptat = ”Folk som snakker om dette” 
•  Deling 
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Like vs klikk 

•  Ca 80% av dem som liker en side besøker den aldri igjen 
•  En like er kun en invitasjon til å nå likeren i dennes egen 

nyhetsfeed. 
Og eventuelt til å påvirke dennes venner. 

•  Lik er bra for sider, men innlegg vil du ha delt – og klikket på 
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3 innleggsannonsefeller å unngå 

•  Automatisk promotering av siste post 
•  Automatisk bilde fra side promotert i innlegget som bryter 

promobilderegler på Facebook 
•  Tekst dårlig tilpasset kortere annonseformater (…) 
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5 Museumstips 

•  Start med likes mot relevante segmenter for å få opp basen 
•  Ha all fokus på gode oppdateringer som du så kan promotere 
•  Tør å segmentere og test segmentene mot hverandre 
•  Test samme budskap på hver gruppe og samme bilde på flere 

budskap 
•  Venner av venner kan være en relevant og kostnadseffektiv 

målgruppe for mange av dere. 
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Oppgaver 

•  Hva er det du kan fremme på Facebook som samtidig vil 
fremme ditt museum? 

•  Hva er aktuelle Facebook målgrupper/ nisjer for dette? 
(tenk interesser og personlig merkevarebygging) 

•  Hva slags bilder og film vil underbygge det dere vil fremme? 
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ANNONSE-ABC 
Formater, segmentering og andre byggeklosser 
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Annonsetyper 

•  Annonse (merkevarens stemme) 
•  Sponset historie (venneanbefaling) 
•  Mobilapp annonse 
•  Video annonse (ny) 
for 
•  en webside 
•  en Facebook side 
•  en Facebook side gjennom en oppdatering 
•  en app på Facebook 
•  et Facebook arrangement 

•  https://www.facebook.com/help/www/337356276404272/  
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Annonseplassering 
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Nye større bildeformater 
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Nye bildeformater 

•  Nytt: Større bilde i feed. NB: Skaler for disse – bedre å la 
løsningen skalere ned enn opp 

•  Cheat sheet:  
http://fbrep.com//SMB/ 
Facebook_Ads_Creative_ 
Recommendations.pdf  
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Fellesoppgave 

•  ? 
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KONTOADMINISTRASJON 
Tre måter – hver til sin bruk 
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Basic: annonsere rett fra siden 

•  Enkelt 
•  Passer til kjappe stunts på page posts 
•  Lite kontroll 

•  Anbefales ikke for proff bruk 
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Basic: rett fra sideadministrasjon 
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Basic: rett fra sideadministrasjon 
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2. Ad manager 

Passer til  
•  Å lage enkeltannonser 
•  Økt kontroll over utseendet 
•  Dersom du ønsker å se annonsen  

mens du lager den 
•  Segmenteringsmuligheter 
•  Mer kontroll over budgivningen 
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Segmenteringsmuligheter 

•  Kjønn  
•  alder 
•  lokasjon 
•  Skoletrinn? 
•  Kjønn det ønskes kontakt med? 
•  Interesser (fritekst) 
•  Kategorier (predefinerte) 
•  Tilknytning til side/app 
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La oss prøve ut grensesnittet - live 
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Din tur! 

•  I Ad manager, opprett en kampanje og en enkel billedannonse 
til din nettside enkel med tre forskjellige bilder du ønsker å teste 
ut.  

•  Lag en annonse som promoterer ett innlegg på facebooksiden. 
Segmenter f.eks kvinner i Oslo og på 3 brede kategorier (broad 
categories - predefinerte) som kan være relevante for ditt 
museum. 

•  I samme kampanje, lag lik annonse f.eks rettet mot menn i 
Bergen, segmentert på 3 spissede interesser (precise interests) 
som er relevante for ditt museum. 
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Power editor 

Passer for: 
•  Proffbruk/ team 
•  Eksport/ import 

Kun i Power Editor (foreløpig) 
•  Jobbe offline 
•  Masseopp- og nedlasting 
•  Masseendring 
•  Dark Posts (skjult oppdatering) 
•  Custom audience (fra epostliste) 
•  Lookalike audience (fra epostliste) 
•  Samt administrasjon og statistikk fra  

nettsidenisamme grensesnitt. 
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Annonseplassering (Power Editor) 

•  Hele Facebook (inkl newsfeed) 
•  Kun newsfeed (PC og mobil) 
•  Kun Newsfeed PC 
•  Kun Newsfeed mobil 
•  PC (Newsfeed og høyrefelt) 
•  PC kun høyrefelt 

•  Mobilvalg: 
•  Alle 
•  Kun smarttelefoner 
•  Kun Android 
•  Kun IoS 
•  …og vis kun på mobil når tilknyttet WiFi 
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IDÉMYLDRING 
Hva kan vi formidle som vil fremme museet? 



@akallevig 

Oppsummering 

3 ting du alltid bør huske: 
1.   Facebook til Facebook vinner 

Best valuta for pengene, best synlighet 
2.   Bilder vinner 
3.   Segmenter, mål og optimaliser for å bli bedre og bedre. 
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Spørsmål som kom opp 

Tips for multi-språklige Facebook sider 
•  https://developers.facebook.com/docs/internationalization/ 
•  http://www.likeable.com/blog/2012/10/everything-you-need-to-know-about-

global-facebook-pages/ 
•  Og innlegg:  

http://www.paulparsons.me/2013/02/23/how-to-customize-your-facebook-posts-
by-language/ 

Adblock og Facebook: 
Bla. Adblockplus blokkerer annonser også på Facebook:  
https://adblockplus.org/en/chrome 
•  Den kan skreddersys slik at brukeren selv velger hvilke annonsetyper de vil 

fjerne. De færreste ønsker jo å miste oppdateringer de selv har bedt om – om de 
er aldri så sponsede, men irrelevante domeneannonser på siden derimot…. 

•  Merk at brukere enda enklere kan skjule poster fra avsendere enkelthvis som de 
ikke ønsker, men de færreste gjør det. 
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TAKK FOR MEG! 
Spørsmål? annette@webroi.no 


