
– en guide til sikker færdsel på Facebook

FACEBOOK 
FOR BAGERE



Eller – det er det jo. Gratis. Men ikke, hvis du vil bruge 
platformen optimalt til at nå ud til de ”rigtige” på Face-
book: Altså dem, der potentielt svinger forbi butikken for 
at investere i dit bagværk.

Facebook vil tjene penge. Og der er kun virksomhederne 
til at betale gildet. Så når du slår noget op på din Face-
bookside, når dit opslag kun ud til få af dem, der følger 
din side. Det kommer som en overraskelse for mange. 

En gennemsnitlig opdatering på en virksomheds 
Facebookside når kun ud til 2-4 % af dem, der følger 
Facebooksiden. Og det bliver færre og færre, du når ud 
til – netop for at få dig til at bruge penge på at nå ud til 
de rigtige. 

Men det kan lade sig gøre. Det er bare blevet sværere. 
Konkurrencen er stor. I er mange om buddet.

Facebook regner den ud
For at dit opslag kan nå langt ud, uden at du bruger 
penge, skal Facebook kunne ”mærke”, at dit opslag har 
Facebook-brugernes interesse. 

Facebook kan ikke læse tanker eller mærke, hvad bru-
gerne føler. Facebook kan kun vurdere et opslags værdi 
på, om brugerne interagerer med opslaget. Lidt forsimp-
let forklaret kan Facebook kun mærke likes, delinger, 
kommentarer og museklik (eller fingerbevægelser på 
mobilen).

Altså er opskriften på et godt opslag: 
At dem, der ser opslaget, gør noget.

Og det er nemt, når du laver personlige opdateringer på 
Facebook. Billeder af ungerne, hunden eller mærkedage, 
som dine bekendte, venner og familie liker.

Det er laaangt sværere som virksomhed.  
Men det kan lade sig gøre.

Som bager er du næsten nødt til at være på facebook og  
instagram. Du finder ikke en mere målrettet eller billigere  
reklameplatform. Du må bare ikke tro, at det er gratis! 

fremtidens
reklameplatform

11 hacks til flere  
visninger på Facebook

Vær i øjenhøjde. Vær menneske-
lig. Vær dig selv, når du skriver. 
Forstil dig, at du taler til en af de 
kunder, du kender rigtigt godt.

Autentiske billeder kan bare 
noget! Du har et genialt kamera i 
din SmartPhone. Lær at bruge det.

Stil spørgsmål, der kræver et 
(hurtigt) svar. Det giver kommen-
tarer. Kommentarer giver flere 
visninger af dit opslag.

Konkurrencer er bare effektive. 

Lav opdateringer fra mobilen. 
Og bliv god til det.

 Lav varierede opdateringer. 
Opdateringer med et billede, 5 
billeder, video, konkurrencer, 
opskrifter, små historier osv.

Brug tekst på dine billeder. 
Billeder fylder godt på mobilen. 
En kort tekst med det vigtig-
ste budskab på billedet giver 
opmærksomhed.

Få flere følgere ved at skilte med, 
at du har en Facebook side i din 
butik, og hvad dine kunder kan 
få ud af at følge siden.

Brug penge på de opslag, der 
virker bedst. Opslag med mange 
likes og kommentarer har ramt din 
målgruppe. Brug et par hundrede 
kroner på at få opslaget til at nå ud 
til 3.000 potentielle kunder.

 Du er aldrig bedre end din sidste 
opdatering. Facebook og Insta-
gram gider ikke virksomhedssider, 
der laver ligegyldige opdateringer. 
Hellere få gode end mange lige-
gyldige opdateringer.

Brug emojis. Lær at bruge dem 
rigtigt. Det giver dine opslag et 
personligt præg. Og det virker.

1 1 1

2

2

2

3

3

4 4

5

IB POtter
Er partner og marketingchef ved 

webbureauet Co3. Han hjælper virk-
somheder med at blive synlige  

på internettet.

Potter har arrangeret mere end 20 
konferencer om online markedsføring, 
som MarketingCamp, og har produ-

ceret flere end 150 podcast- 
episoder om online markedsføring.



?hvad skal dine  
opdateringer  

kunne?

Når du laver en opdatering på din 
Facebookside, er du i direkte konkur-

rence med din målgruppes venner, 
skole, arbejde, sportsforening, hobby, 

favoritband eller til-salg-side. Hvis 
dit opslag endda kommer så langt.

Her er noget af det, der virker (lige nu):

Kommentarer 
Klart det, der virker bedst. Hvis du får 
kommentarer på dit opslag, vurderer 
Facebook dit opslag som værdifuldt.  
Et Facebookopslag med et spørgsmål, 
som er nemt at svare på – eller hvor 
brugeren får noget ud af at smide en 
kommentar – er guld værd.

Video og billeder 
Virker altid godt. Og du har helt 
sikkert allerede det bedste kamera, du 
kan ønske dig: din mobil. Lær at blive 
god til at bruge den som kamera. Lær 
dig selv at bruge et par af de gratis 
apps og bliv en Facebook-Pro.

Facebook Live Video 
Virker sindssygt godt, men er også en 
svær disciplin. Teknisk set er det nemt 
– du bruger bare din mobil. Men det 
kræver, at du er god på video – og at du 
har noget på hjerte.

Konkurrencer
– hvor brugeren skal kommentere for  
at deltage, er effektive. Opslag, hvor  
du belønner brugeren med en rabat  
eller bonus for at kommentere, virker 
også godt. 

Timing
Det bedste tidspunkt for en opdate-
ring er der mange, der kloger i. Du 
skal gå efter at poste på det tids-
punkt, dine brugere er på Facebook. 
Opdateringer, der hurtigt får likes og 
kommentarer, har en tendens til at 
klare sig bedre. 

Tag
Tagger brugeren en ven i en kom-
mentar, er den endnu mere effektiv. 
Facebook vil ikke have, at du sætter 
det som en betingelse for at deltage i 
en konkurrence. Men med lidt snilde 
kan en stille opfordring i dit opslag 
sætte gang i den fest.

Facebook fra mobilen
De fleste bruger Facebook fra mobi-
len. Derfor giver det god mening, at 
du også poster fra din mobil. Så ved 
du bedst, hvordan din opdatering 
kommer til at se ud (for de fleste). 

Et lille tip!
Der sker heller ikke noget ved, at du selv smider den første  
kommentar til et opslag. Og – hvis du liker og/eller svarer  

på kommentarer, giver det også god effekt. 

1

lær at bruge 
penge på facebook
Det mest geniale ved Facebook er, at du kan betale dig fra 
at få dine opdateringer vist til de helt rigtige mennesker. 
Det er ikke svært, men kræver, at du sætter dig godt ind i 
det, hvis du skal have fuld valuta for pengene.

Forestil dig tre forskellige typer kunder, du 
gerne vil nå ud til. Tre forskellige typer kun-
der med tre forskellige budskaber. 

Det kunne være moren til skolebørn, der 
gerne bruger penge på sundt brød til mad-
pakken. Håndværkeren, der ved, hvad han 
skal have, og hvor det bare skal gå stærkt. 
Pensionisten, der har tiden til at komme 
på det tidspunkt, hvor du har bedst tid.

Det er tre meget forskellige budskaber, de 
forskellige målgrupper skal have. Og det kan 
Facebook.

Vi tager moren som eksempel. Du laver et 
opslag, hvor du fortæller om det sunde brød, 
hun nemt og hurtigt kan komme i mad-
pakken. Et opslag, hvor du som bager taler 
direkte til hendes behov og bekymringer.

Så bruger du 100 kr. på at nå ud til de 1.000-
1.500 kvinder, der bor i din by og har børn i 
skolealderen. Så sørger Facebook for, at din 

opdatering når ud til den målgruppe.
Og det samme gør du med de andre mål-
grupper.

Og det bedste af det hele: Du skruer selv 
op og ned, tænder og slukker, laver nye og 
sletter og styrer budgettet. 

Det hedder at annoncere på Facebook. 
Kunsten er ikke at tænke på det som an-
noncer (reklamer), men som opslag skrevet 
af bageren til kunden. Og et opslag, der får 
kommentarer og likes, er 1.000 gange bedre 
end en reklame.

Boostknappen er farlig, hvis du bare 
booster i blinde. Altså, hvis du ikke fortæl-
ler Facebook, hvem du vil have til at se dit 
opslag. 

Du kommer langt, hvis du finder de 1-5 kun-
detyper, du har brug for for at kunne lange 
endnu mere brød over disken.

bliv set!



Sideoplysninger

Din Facebookside skal være optimeret for at blive fundet og for at 
fremstå bedst muligt. Start med at optimere dine informationer. 
Alle felter skal være udfyldt.

Sådan optimerer  
du din Facebook side

01 Find os

Sørg for, at det er den rigtige adresse 
og telefonnummer. Skal dine brugere 
kunne kontakte dig via Messenger? 

02 Generelt 
Tag ejerskab af dit brugernavn.

03 Kontaktoplysninger 
Opgiv din mailadresse og dit website.

04 Øvrige SoMe konti 
Forbind din side til Instagram, YouTube, 
Twitter og andre sociale medie konti.

05 ”OM” & ”Impressum” 
Tænk i de ord, dine kunder vil bruge,  
hvis de vil finde dig på Facebook. Sørg 
for, at de ord indgår i din beskrivelse.

06 ”Se menu” 
Her kan du oprette de forskellige  
kategorier, du sælger.

07 Historie 
Din mulighed for at fortælle, hvad  
der gør dig anderledes.
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01 Ægthed

Brug tid på at lave et ægte billede fra dit bageri. Butiksfacader og biler sælger ikke 
brød. Vis billeder af dit bagværk, holdet bag brødet eller noget andet lækkert.  
Du kan også bruge video.

Opret din ”Knap”

Du kan linke til din hjemmeside, få dem til at ringe til dig eller sende dig en besked  
via Messenger. Det er selvfølgelig vigtigt, at du så også svarer på de henvendelser,  
der kommer.

Din ”avatar” er vigtig!

Den kommer med på alle dine opdateringer – og bliver altså set, hver gang du laver en 
opdatering. Billedet bliver altid vist sammen med navnet på din Facebookside, så lad 
være med at mosle dit logo ind, hvis det bliver for småt og ulæseligt.  
Mennesker virker altid godt, nærværende og relevant.

Selve din Facebookside består af en række 
muligheder. Og det er fristende at bruge en 
masse tid på alle de fantastiske funktioner.  
Og har du tid og lyst, skal du bare kaste dig 
over det. Men det er meget få besøgende,  
der kommer tilbage til selve Facebooksiden. 

Din Avatar
dit coverbillede
din CTA (knap)

Jeg vil fokusere på de 3 vigtigste elementer:

Optimering



Se hvor lille din Avatar bliver. Der er ikke 
plads til ret mange detaljer. Og navnet på 
Facebooksiden står lige ved siden af.

Brugen af emojis gør opdateringen lidt mere 
menneskelig og Facebook-agtig. Der er også 
en stop-effekt med lidt farver i teksten.

Jeg skriver med stolthed om yngste mand og 
stiller et relevant (og nemt) spørgsmål. For at 
skabe engagement.

Det havde været frækt også at spørge om 
”Og hvem skal have den doughnut?” – i håb 
om, at de tagger venner.

Og billedet taler for sig selv. Et billede af 
yngste mand i New York havde været endnu 
bedre.

Det er  
ikke 
Rocket 
Science
Håber, at det har sat nogle tanker i gang hos dig.  
Den ultimative opskrift på, hvordan du får succes på  
Facebook, findes ikke. Det kommer an på, hvem du er, 
hvad du er god til og om du kan finde din målgruppe  
– og kan kommunikere til dem.

Den vigtigste pointe du skal tage med dig er, at det  
koster tid og penge at gøre det godt på Facebook.  
Men knækker du nøden, får du en meget effektiv 
og billig markedsføringskanal.

Her er et eksempel 
på en opdatering, 
hvor jeg har taget 
flest mulige  
elementer med

Snapseed
Det ultimative billedbehandlings-
program til din mobil. 

Pris: Gratis

Crello
Få hjælp til inspirerende opda-
teringer. Gratis adgang til 6.000 
designskabeloner og billeder.

Pris: Gratis (betalt version)

Unsplash
Et stort udvalg af gratis og lovlige 
fotos, du må hugge og bruge på de 
sociale medier. Nyd godt af fotos  
fra mere end 160.000 fotografer.

Pris: Gratis

Canva
Få et hav af skabeloner og  
inspiration til dine opdateringer. 

Pris: Gratis (betalt version)

Ripl
En genial app der nemt  
animerer tekst og billeder.

Pris: Gratis (betalt version)

Facebook pager manager
Det kan være tricky at styre 
en (eller flere) Facebooksider. 
Facebook har lavet en app, som 
gør det nemt.

Pris: Gratis

Her er 6 apps, du skal  
installere på din mobil.  

Lær dig selv at bruge dem  
– og bliv en Facebook-Pro.

6Apps til  
bagerens  

mobil

Optimering tips!


