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Hvorfor du øker din omsetning 
dramatisk om du velger Cloudnames 
Mulighetene på nettet forandrer seg i en rasende fart. Det blir ofte sagt at verden har 
forandret seg mer på de siste 50 år enn i hele menneskets historie. Mange mener at 
verden vil forandre seg enda mer de neste to årene! Vi har lest rapporter som med grundig 
analyse fastslår at så mange som 40 % av de 500 største bedriftene i USA vil være borte de 
neste 5 årene. Det mange ikke har tatt inn over seg er at vi lever under den tredje 
industrielle revolusjonen. Det er bare det at den skjer ikke over 50 år - den skjer mens du 
leser dette dokumentet. 

I Cloudnames liker vi å illustrere dette med et stort tankskip med en erfaren kaptein og et 
kompetent mannskap som siger fremover. De både kan og gjør kursjusteringer underveis 
mens kapteinen med stor irritasjon prøver å følge med på et titalls vannscootere som farer 
forbi i farvannet rundt skipet. Ligg unna, - roper han - Jeg har forkjørsrett!  

Dette er de de nye gründerne - de digitale gründerne, enten de er en oppstart eller en 
markedssjef i et stort eller lite firma. De har forstått hva som skjer og justerer kursen 
lynkjapt med en fart som ikke er mulig for et tankskip. De bryr seg fint lite om etablerte 
sannheter eller historikk. De skal opp og frem, fort og riktig. 

Er du en av dem?  

Vi er midt oppe i en flodbølge av forandringer, utfordringer - men aller mest muligheter. 
De som ikke ser hva som er i ferd med å skje og møter disse utfordringene kommer 
garantert til å være blant taperne. 

Du kan gjøre noe allerede i dag.  

I Cloudnames elsker vi digitale gründere. Enten du sysler med en forretningsidé, er 
i gang eller allerede har etablert en bedrift. Skal du lykkes med din forretningsidé må du 
være god på nett! Skal du være god på nett må du starte med et nettsted som fungerer, 
som du kan justere lynkjapt for ditt formål. Så kan du ta i bruk verktøyene for å pleie 
kontakten med dine kunder og, kanskje aller viktigst, skaffe nye kunder. Valg av riktige 
verktøy for markedsføring i sosiale medier gir deg fantastiske muligheter for å øke din 
omsetning og skape en plass i folks bevissthet om deg og ditt budskap. 

Cloudnames er et selskap bygget på den nye tiden. Alle våre tjenester er utviklet digitalt og 
kjører i “skyen” hos Amazon - verdens største skyleverandør. Vi leverer våre tjenester på 
engelsk, norsk og tyrkisk - enn så lenge - og samarbeider med leverandører i mange land. 

Gründerne bak Cloudnames dro for 15 år siden i gang Active24 som på kort tid ble et 
ledende Webhotell-leverandør. Det var i en tid hvor alle skulle på nett - men ikke helt 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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visste hva de skulle gjøre der. Vi liker å si at vi har laget Webhotell i versjon 2.0 - 100 % 
skybasert og at denne gangen er vi mer opptatt av hva som skal til for å gjøre våre kunder 
gode på nett!  

Hos Cloudnames får du et nydelig designet nettsted satt opp med de verktøyene du 
trenger for å bli god på nett. Du bestemmer selv hvor mye du vil gjøre på egenhånd og 
hvor mye du vil overlate til Cloudnames. Det tilbudet gjelder også deg som i dag har et 
nettsted laget på “gamlemåten”. Hos oss får du et nettsted du eller dine kollegaer kan 
gjøre fortløpende endringer uten å måtte ringe en ekspert. 

Vil du gjøre alt selv koster det ikke mer enn en tusenlapp i året. Vil du at Cloudnames skal 
ta seg av alt, inkludert hjelp til markedsføring i sosiale medier? Da gir vil deg et tilbud - jeg 
tror du blir overrasket over hvor lite det koster og hvor mye du får igjen! 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har 
spørsmål eller kommentarer til denne guiden eller vil ha hjelp med ditt nettsted. Ikke vær 
redd for “dumme” spørsmål! Vi vet at det er mye å sette seg inn i - for alle - men vi lover å 
hjelpe deg! 

Vil du nå meg personlig? Send meg gjerne en mail 
på jan@cloudnames.com eller ring meg på tlf 

458 44 411 

Vi håper du liker guiden! 

Jan Sollid Storehaug 

CEO Cloudnames AS 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Hvorfor vi brenner for å hjelpe deg 
med Sosiale medier 
Siden du leser denne guiden vet vi at du sannsynligvis har et nettsted eller tenker å lage et 
for deg selv eller noen andre. Vi tror også at du har mange spørsmål. Vi møter alle slags 
kunder og felles for de fleste er at de ikke har stort til felles! De er alle på ulike steder i det 
vi kaller reisen mot å bli god på nett. Det er en reise som aldri tar slutt. 

I denne guiden snakker vi ofte om bedrift og bedriftens behov og kunder. Sosial 
mediemarkedsføring er like aktuelt for deg som har et nettsted til helt andre formål. Om 
du driver en organisasjon, et politisk parti eller en blogg hvor du vil dele dine tanker med 
verden. Selv om vi oftest skriver om en bedrift, kunder og salg så er dette like relevant for 
deg om dine “kunder” er medlemmer eller mennesker du ønsker å kommunisere med. 

Guiden er laget som en introduksjon til ett felt du bør beherske. Markedsføring i sosiale 
mediekanaler. Den er ikke på noen måte utfyllende, men ment å gi en oversikt og 
forhåpentligvis motivasjon til å jobbe videre. Du finner sikkert mye som er selvsagt og 
som du allerede kan. Kanskje finner du likevel inspirasjon og noe som tetter de hullene du 
måtte ha. Og ikke minst: Kanskje har du en kollega eller venn du vil gi guiden til?  

Selv om det kun er en introduksjon er det mye å lese. Det er mye å sette seg inn i, men 
fortvil ikke: Det som er så flott med markedsføring i sosiale medier er at du kan begynne 
forsiktig. Ta ett skritt av gangen og se effekt ganske så fort. Det andre som er viktig å 
huske på er at det er mange gratis verktøy du kan ta i bruk som fungerer veldig godt. Så 
kan du bare forsøke og legge det vekk om du synes det ikke passer. Men bare så det er 
sagt: Skal du virkelig lykkes med markedsføring i sosiale medier må du forberede deg på 
at ingenting kommer av seg selv. Det er mye arbeid. Det fantastiske som har skjedd bare 
de siste få årene er at du nå som en liten bedrift eller digital gründer nå kan bruke enkle 
verktøy - og nå hele verden - eller akkurat bare de du vil nå - helt nøyaktig!  

PS: Husk å spørre etter våre andre guider i samme serie! Besøk også vår blogg med 
mange artikler du kan ha interesse av på blog.cloudnames.com/no 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Denne guiden er skrevet av Leyla Ok 
som er driftsdirektør i Cloudnames 
Istanbul. Hun jobber med den daglige 
driften av Cloudnames Tyrkia, og 
samler inn informasjon som er 
relevant for firmaets interesser.  

Leyla er en publisert forfatter og poet, 
og skriver sangtekster for 
internasjonale artister. Hun har også 
en stor entusiasme for god mat, god 
musikk og reising. Leyla beskriver seg 
selv som en snill, positiv og åpen person.

For å tilpasse språk og innhold har 
vår “tekstdoktor” Rose Desiree 

Kristensen oversatt og bearbeidet 
teksten til norske forhold. Rose har 

også designet denne guiden.  

Rose hjelper deg gjerne med din 
tekst og kan også oversette norsk, 
engelsk og tyrkisk begge veier. 

Les mer om Roses tjenester på: 

skribble.no/tekstforfatter eller ta 
kontakt på rose@rosespenn.no eller 

984 15 920
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Innledning 
Sosial mediemarkedsføring er et fag som er svært mangfoldig og stadig i endring. Hadde 

Facebook vært et land ville det ha vært det mest befolkede landet i verden. Internett, 

sosiale medier og bruk av gode nettsteder har utfordret det tradisjonelle medielandskapet. 

I ”gamle dager” var man gjerne stolt og fornøyd med en kreativ og morsom annonse i 

avisen. Problemet med tradisjonelle mediekanaler er at du ikke kan måle direkte om 

annonsen faktisk 

virket eller på 

hvilken måte den 

virket. I all digital 

markedsføring er det 

én ting som gjelder: 

Måling av resultater. 

Når man kan måle 

resultatene slipper 

man å kaste bort 

penger på annonser 

eller innsats som 

ikke virker. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Sosiale medier er som skapt for markedsføring 
Google, Facebook, Twitter og mange andre sosiale mediekanaler har presisert og utviklet 

reklametjenester som virkelig tar markedsføringen til nye høyder. Aldri før har det vært 

enklere å nå ut til en spesifikk målgruppe. 

Lurer du på hvordan dette kan gjennomføres? 

Med sosiale medier kan du få detaljert informasjon om de som besøker ditt nettsted: Hvor 

de befinner seg, interesser og adferdsmønster. Du kan bruke demografiske data til å treffe 

spikeren på hodet til en mer gunstig pris enn du noensinne hadde klart i tradisjonelle 

mediekanaler. Online kunder bruker mye tid på nettsider. Den gjennomsnittlige 

internettbrukeren tilbringer cirka 20 minutter på nettet hver dag, mens andre bruker 

mange timer hver uke. For ikke å si hver dag! 

God planlegging og effektive strategier er nøkkelen til å oppnå suksess med markedsføring 

i sosiale medier. En skikkelig innsats med e-postmarkedsføring, nyhetsbrev og sosiale 

nettverk er absolutt verdt tiden du bruker. 

  

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Du kan blant annet: 

‣ Bygge relasjoner med eksisterende kunder 

‣ Bygge opp kjennskap til merkevaren  

‣ Konvertere kontakter til kunder 

‣ Få verdifulle tilbakemeldinger fra kunder 

‣ Utvikle produkter og  

‣ Øke bedriftens inntekt
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Hvorfor er det verdt all innsatsen? 

I dagens samfunn har internett blitt en viktig bærebjelke i de aller fleste land. Flere og 

flere mennesker vokser opp med digitale hjelpemidler som en selvfølge. I 2013 var 

andelen av norske nettbrukere 85%, og andelen er fremdeles i vekst. Samtidig bruker 

nordmenn mer og mer tid foran skjermen, og mye av tiden går til å være på sosiale 

medier. 

For å oppnå suksess med markedsføringen bør du derfor følge i din målgruppes fotspor og 

markedsføre deg på kanalene som din målgruppe bruker og sosialiserer på. Ved hjelp av 

ulike verktøy kan også du nå ut til mennesker praktisk talt i hele verden. 

Facebook er uten tvil en av de mest populære sosiale medieplattformene, og de aller fleste 

av oss er kjenner til eller er brukere på Facebook, Twitter, Instagram eller andre sosiale 

medieplattformer. 

  

Hva må du gjøre for å komme i gang? 

Før du går i gang med sosial mediemarkedsføring bør du ta hensyn til en rekke forhold: 

Hvor målgruppens befinner seg, fokus, nettverk på sosiale medier og interesser. Ditt mål 

bør defineres av målgruppens aktivitet og demografi. 

 
Samhandling er nøkkelen til å bygge opp din synlighet på nett! Ved å kommunisere med 

kunder på så mange plattformer som mulig vil du oppleves som attraktiv i forhold til dine 

konkurrenter. I de neste kapitlene kan du lese om hvordan du kan bygge relasjoner med 

eksisterende og potensielle kunder, hvordan du kan bygge opp din merkevare og bli god 

på sosiale medier ved hjelp av nettbasert verktøy. 

  

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

• Vi vet godt at det kan være overveldende å skulle sette seg inn i alt dette på egenhånd. 

Cloudnames kan hjelpe deg med med bruk av sosiale medier til markedsføringen.
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Kringkastingsrevolusjonen 

For radioen tok det nesten 40 år å nå ut til 50 millioner lyttere. De første TV-kanalene 

brukte 15 år på å nå ut til 50 millioner seere. En sosial mediekanal som Facebook fikk 100 

millioner brukere innen ni måneder! Det har aldri vært enklere å nå ut til et utall av 

mennesker – men konkurransen er knallhard! Men med en god sosiale mediestrategi kan 

du enklere skille deg ut i mengden. 

Fra våre venner i Salesforce (CRM spesialister - Customer Relation Managment) fikk vi 

vite at mer enn 90 % av innholdet på internett ikke fantes for 24 måneder siden. Det er en 

enorm etterspørsel etter informasjon ettersom flere og flere forbrukere vender seg til 

internett når de trenger tilgang til informasjon. De leter etter alt fra artikler til videoer – 

og behovet øker for hver dag. Ved å bidra med informasjon i en eller annen form kan du 

lettere tiltrekke besøkende som kan bli til kunder.   

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

• I Cloudnames kan vi supplere med en rekke verktøy som kan gjøre markedsføring 

gjennom sosiale medier enklere for deg. Vi kan bidra enten du er ute etter nye kunder 

eller nye følgere som du senere kan få som kunder.
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Hva du kan oppnå med sosial 
mediemarkedsføring (SMM) 
I Cloudnames sitter vi med førstehåndskunnskap om markedsføring gjennom sosiale 

medier. Før vi gir råd til våre kunder gjennomfører vi undersøkelser for å kunne 

presentere de beste strategiene. Har du og din bedrift en historie som egner seg til 

promotering i sosiale medier? Bruker du aktivt Facebook i dag? Er det lett å legge ut 

innhold på en blogg og markedsføre det på Facebook og i de andre sosiale kanalene? Har 

du ressurser i din bedrift som kan jobbe med dette? Har du mange e-postadresser til dine 

eksisterende kunder? Sender du ut nyhetsbrev? Hvor godt kjent er du med de verktøyene 

som kan gjøre dette arbeidet lettere? Dette er noen eksempler på spørsmål vi stiller. 

Vi promoterer også innhold som kan knyttes til våre tjenester – alt fra konkret 

informasjon om våre produkter og tjenester til nyheter og artikler som kan være av 

interesse for våre kunder. 

 Og når du leser denne e-boken kan vi trygt anta at strategien vår fungerer? 

I følge Statistisk sentralbyrå har åtte av ti bedrifter et nettsted. Seks av ti bedrifter bruker 

sosiale medier (tall fra 2015). Konkurransen er skyhøy, så for å utnytte din bedrifts fulle 

potensiale kan du ta lærdom av ordtaket: ”Kan du ikke slå dem, slå deg sammen med 

dem”. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Kilde: Statistisk sentralbyrå

2015

0 20 40 60 80

60%

80%

Bedrifter med nettsted Bedrifter på sosiale medier



!

!13

Anskaffelseskostnad (Customer Acquisition Cost – 
CAC) 
En målsetting som er relevant for alle bedrifter er å redusere anskaffelseskostnaden for å 

få fatt i en kunde. Dette kan være en grei første målsetting for deg om du bruker nettstedet 

ditt til å selge varer eller tjenester. Jo mindre du bruker på å skaffe deg nye kunder, jo mer 

penger har du igjen i budsjettet. 

Markedsføring på sosiale medier åpner helt nye muligheter for å redusere 

anskaffelseskostnaden du har for å få en ny kunde. Du kan enkelt skaffe deg oversikt over 

statistikk for å måle dette. Med det rette verktøyet kan du sikte deg direkte inn mot din 

målgruppe og skaffe deg en nøyaktig oversikt over hva som fungerer og hva som ikke 

fungerer like godt. 

Ved å sikte deg inn mot en spesifikk målgruppe er sannsynligheten større for å nå frem 

med budskapet ditt enn om du bruker tid og penger på å nå ut til en større målgruppe. 

En annen målsetting som kan øke konverteringer* 

er selvsagt gjennom å øke trafikken til ditt 

nettsted. Du kan øke trafikken til ditt nettsted og 

dermed konverteringer gjennom å etablere sosiale 

nettverk. Med dette mener vi at ditt nettsted er en 

plass folk synest det er interessant å besøke, enten 

fordi man lærer noe, kan stille spørsmål og få svar 

-  eller opplever at det er meningsfylt å besøke fordi 

det en selv bidrar med er av betydning for andre. De fleste av oss engasjerer oss og bygger 

“sosial kapital” ved å vise at vi har kunnskap, er nysgjerrige, kan delta med egne 

synspunkter eller vær til hjelp for andre. Får du til det og samtidig vekker interesse for deg 

og din bedrift/prosjekt: ja, da er du langt på vei! 

  

Gjør deg synlig 
Ved å bli med på SMM-reisen kan du gjøre din bedrift synlig, få tak i kontakter og øke 

antall salg. Du kan benytte deg av SMM uavhengig av bransje og budsjett – og det beste av 

alt, du kan begynne i dag uten at det koster mer enn en kopp kaffe. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

* Når vi skriver om 

«konvertering» i denne guiden 

mener vi en ønsket målbar 

handling, f.eks en konkret 

bestilling eller registrering av 

nyhetsbrev. 
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Visste du at 56 % av forbrukere under 35 år på en eller annet måte kommuniserer  med 

sitt favorittvaremerke på Facebook? Erfarne markedsførere kan noen ganger få budskapet 

ut til målgruppen – uten at de betaler noe som helst! Den store drømmen er for mange å 

lage en kampanje som tar av og erobrer internett over natten. 

Konkurransen er skyhøy, ikke minst hvis hensikten er å nå ut til så mange som mulig. 

Med en god SMM-strategi og god synlighet på internett øker sannsynligheten for å vekke 

brukernes interesse. Hvis du går frem på riktig måte finnes det ikke grenser for hva du 

kan oppnå. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Sosial mediestrategi 
Nøyaktig hvordan du skal gå frem med din sosiale mediestrategi vil variere etter hvilken 

bransje du befinner det i og hvem som er din målgruppe. Er du en bedrift som selger varer 

og tjenester har du gjerne andre mål enn om du er en organisasjon med ideelle formål. For 

å få godt utbytte av denne guiden bør du derfor ha målsettingen og ambisjonene klare – 

da vil det bli enklere for deg å finne ut hvilke metoder som passer best for deg. 

  

Øvelse gjør mester 

En god start å kartlegge din nåværende 

status. Gå nøye gjennom tidligere aktivitet 

på de sosiale mediene du er tilstede i og 

hvilken virkning aktiviteten har hatt. Er du 

tilstede flere steder? Helhjertet i noen og i 

andre kanaler uten særlig aktivitet? Mange 

småbedrifter (og store, for den saks skyld) 

har ikke en samlet oversikt over alle 

kanaler de faktisk allerede er representert 

i. Kanskje var det en ansatt som var ivrig 

på Twitter eller Instagram, men som har 

sluttet? Glemte å gi passordet videre og så 

ble kanalen glemt? Det burde kanskje være 

unødvendig å skrive det, men før du går i 

gang: Sjekk ut hvilke sosiale mediekanaler 

du er representert i. Finn ut hvem som er målgruppen i de forskjellige kanalene og også 

hvordan du ligger an i forhold til konkurrenter. 

Når dette er gjort bør du samle eierskap, brukernavn og passord til alle kontoene du har 

opprettet og ikke minst lage en klar prosedyre for hvem som gjør hva og hvordan nye 

mediekanaler skal etableres. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Tips før du går i gang: 

‣ Ta et Google-søk for å sjekke om det 
finnes andre som hevder å representere 
din bedrift eller organisasjon. Ikke 
sjeldent finner du at noen med samme 
navn som deg har registrert det samme 
navnet for et annet formål. Da gjelder det 
å være kreativ! 

‣ Gå gjennom tidligere aktivitet, sjekk 
hva som fungerte og hva som ikke 
fungerte like godt 

‣ Kartlegg hva målet er for hver enkelt 
mediekanal, deretter kan du utvikle en 
strategi
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Engasjement og satsing 

Mangel på planlegging er ofte årsaken til at mange opplever at de ikke har tid. Snakk med 

teamet ditt og lag en publiseringsplan for hva du skal publisere når. Forbered deg godt slik 

at du har innholdet klart en god stund før det skal publiseres. Omtrent halvparten av 

profesjonelle markedsførere bruker 16 timer i uken på markedsføring gjennom sosiale 

medier. 

Høres dette ut som mye jobb? Ikke fortvil – ved hjelp av moderne teknologi har det blitt 

enklere enn noen gang å produsere innhold og distribuere innholdet. Et blogginnlegg, en 

tweet, et Instagraminnlegg og YouTubevideoer kan enkelt produseres og deles av hvem 

som helst uten at det koster deg en krone. Lykkes du veldig godt kan du faktisk nå ut til 

millioner - helt gratis. 

Det finnes mange populære nettsamfunn du nyttiggjøre deg av. Søk litt rundt og se hvilke 

som passer for ditt behov, din målsetting og hvordan siden ellers kan være nyttig for din 

bedrift. Husk at du skal skille deg ut i mengden! 

 

Vekke interesse på nett 

På Facebook blir det publisert ca. fem milliarder innlegg daglig. 

Nøkkelen til suksess er derfor å produsere og dele innhold som gir et 

godt førsteinntrykk og som virker nyttig og interessant for 

din målgruppe. Innhold som oppleves som nyttig og 

relevant vil både tiltrekke flere potensielle kunder, samtidig 

som rekkevidden for innholdet vil øke sammen med 

kundekretsen. 

‣ 63 % av kunder som velger å dele innhold på sosiale medier oppgir at ”de bryr seg om 

hvilket merke eller hvilken organisasjon som står bak innlegget”. En viktig målsetting er 

derfor å være et merke, organisasjon eller en bedrift som dine lesere bryr seg om! 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Full kontroll 

Med all informasjonen du kan samle inn blir det enklere for deg å oppnå din målsetting. 

Din målsetting bør dekke bedriften/organisasjonens samlede behov. 

Den mest effektive måten å markedsføre seg på sosiale medier er med fortellinger: Dette 

skaper en personlig relasjon mellom deg og kunden. 

Når du går i gang med SMM bør du utvikle en tilstedeværelse som du enkelt kan følge 

opp. Du kan gjerne være annerledes og levende – hvordan du skal gå frem avhenger helt 

av hvilken bransje du er i. Med andre ord: start med å finne ut hva som er det unike med 

deg og ditt produkt. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

‣Ved å tilby dine kunder muligheten til å 

kontakte deg og holde seg oppdatert på 

flere plattformer tilbyr du i virkeligheten 

god kundeservice. Teknologien er i 

utvikling, og du viser at du strekker deg 

langt for å være der kunden er. God 

kundeservice er alltid viktig for kunden 

og vil hjelpe deg å bygge en relasjon med 

kunden over tid.
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5 strategier for din SMM-plan 

1. Målsetting: Definer formålet og målsetting for markedsføringen. Din aktivitet på 

sosiale medier bør samsvare med målsettingen. 

2. Publiseringsplan: Lag en plan for hva du skal publisere, når det skal publiseres og 

hvor det skal publiseres. Har du ingen publiseringsplan blir det fort sporadiske 

oppdateringer med lite engasjement. Bruk heller litt tid på å bestemme hva som skal 

publiseres på forhånd – og gjør klart innholdet i god tid. 

3. Konkurrenter: Undersøk konkurrentenes status på sosiale medier. Hva kan du lære 

av det de har gjort? Hva kan du gjør annerledes? Ved å undersøke hvordan dine 

konkurrenter gjør det kan du få gode idéer og unngå fallgruver. 

4. Nettsamfunn: Bygg opp et nettsamfunn og promoter din merkevare. Den organiske 

rekkevidden for ditt budskap vil øke jo flere følgere, kommentarer og delinger du får. 

Den enkleste måten å bygge opp et nettsamfunn på er å produsere og dele nyttig og 

relevant innhold. For noen få kroner kan du promotere innhold eller produkter/

tjenester. 

5. Undersøkelser: Det er viktig at du overvåker all aktivitet. Faktisk mener vi at så 

lenge du holder på bør du aldri slutte med å overvåke målsettingen. Ved å bruke 

verktøy som Google Analytics eller annet analyseverktøy kan du få verdifull innsikt 

som du kan ta lærdom av. Ved å gjøre det litt bedre for hver gang kommer du nærmere 

målet. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Kommunikasjon på sosiale medier 
Sosiale medier er en plattform som tillater direkte kommunikasjon mellom dine 

eksisterende og potensielle kunder. Men for å komme i kontakt med den riktige 

målgruppen må du velge de riktige mediekanalene. Facebook er én kanal alle kan dra 

nytte av, uavhengig av bransje og målgruppe. Svært mange velger å fokusere på én eller to 

av de store sosiale mediekanalene når de egentlig bør prøve seg frem i flere. 

I Cloudnames har vi utarbeidet undersøkelser for de beste sosiale mediekanalene og 

utarbeidet metoder for å nå frem til den riktige målgruppen. Dette kan du lese mer om i 

de neste kapitlene. 

Lytt til kundene 

Gjør undersøkelser på hva dine eksisterende og potensielle kunder ønsker å få vite om deg 

– og alt som kan knyttes til deg. Lag og distribuer innhold som åpner for dialog – da kan 

folk komme med innspill og vise sin interesse. Forsøk å vær så personlig som mulig. 

Vær oppriktig 

Dropp ”Ja” og ”Nei”-dialogen og delta i samtalen. Ved å være personlig og by på deg selv 

har du større sannsynlighet for å bygge en vellykket relasjon.  

I Cloudnames bruker vi sosiale medier 

som om det var et sted vi kunne snakke 

og tilbringe tid sammen med kundene 

våre. Vi deler bilder, igangsetter 

interessante diskusjoner om trender og 

snakker om kommende arrangementer.  

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Husk:  

Hvis kunden er den viktigste faktoren i 

salgsprosessen er det opp til deg og teamet ditt 

å bygge en relasjon mellom kunden og deg.
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Dekning 

I begynnelsen vil aktiviteten på sosiale medier hovedsakelig være å teste ut hva som 

fungerer. Det endelige målet er å bli synlig på nett og nå ut til en målgruppe eller lojale 

besøkende (og kunder). 

Dine konkurrenter er høyst sannsynlig representert på lignende plattformer. Sørger du for 

å være representert i flere mediekanaler ligger du godt an. Målet er at potensielle kunder 

skal ha kjennskap til deg. 

Vi har oppdaget at forholdet mellom bedrift og kunde er i endring. Sosiale medier er ikke 

bare et kundesenter – sosiale medier egner seg også til salg, markedsføring, 

produktutvikling, PR og samarbeid. 

Å bygge nettsamfunn og kundeservice åpner for direkte kommunikasjon mellom kunden 

og deg. De kan henvende seg til deg med produkter og tjenester som de har kjøpt – eller 

enda bedre: kontakte deg angående produkter og tjenester de ønsker å kjøpe. 

Mye av kommunikasjonen skjer ofte før noen har tatt direkte kontakt med deg. Denne 

kommunikasjonen skjer mellom venner, kjente og ukjente som diskuterer deg og og det 

du tilbyr av produkter og tjenester. Eller artikler og synspunkter du har kommunisert på 

nettet. Når dette skjer er det ofte fordi innholdet ditt har vært pålitelig og tilstrekkelig til å 

vekke interesse. 

Ved å tilby kundeservice får du også god innsikt i hvordan kunden opplever deg og 

innholdet ditt, og du får en pekepinn på hvilke endringer du bør foreta. 

  

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

‣ Kundeservice på sosiale medier er alfa og omega. Det finnes mange beviser på at de 

som har tatt godt vare på kundene sine får såkalte ”feel-good stories” der kundene 

forteller hvordan de ble tatt vare på. Dette viser hvor viktig det er å ta vare på hver enkelt 

kunde.
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Sharing is caring 

Eller deling er omsorg – et utrykk som er mye brukt i sosiale medier. For 

markedsførere går dette ut på å få andre til å dele ditt innhold videre til sine 

venner og kontakter.  

Google har for eksempel en tilknytning til flere bedrifter enn vi kan tenke 

oss. Google har fundamentalt endret måten vi søker og avgrenser innhold på 

Og de blir bedre til dette nær sagt dag for dag.  

Å omgås med kunder er én ting, men får du dem til å dele innholdet ditt 

gang på gang har du virkelig gjort deg bemerket. Et blogginnlegg eller en 

video som blir populært på sosiale medier kan skape enorm trafikk til ditt 

nettsted.  

Google Social Search har optimalisert måten vi kan dele denne 

informasjonen på og egner seg godt til markedsføring på nett. Dette og andre 

verktøy kan ganske enkelt brukes til  å overvåke hvordan du og ditt nettsted 

oppfattes av andre. Etter hvert kan du også overvåke og få tilgang til 

informasjon om dine kunder og konkurrenter og deres aktiviteter på sosiale 

medier . 

‣ Informasjon om kunder og konkurrenter kan du bruke til å forbedre og utvikle ditt 

nettsted og dine tjenester. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Dine muligheter 

‣ Vi i Cloudnames kan absolutt bekrefte at SMM har en positiv innvirkning på salg, 

markedsføring, kundeservice og produktutvikling. 

Skal du lykkes med dette bør du lage en “personlighet” for din bedrift/organisasjon,gjøre  

innholdet på nettstedet interessant for de som besøker deg og kommunisere på en ny 

måte med potensielle og eksisterende kunder.  

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Ved å ta i bruk sosiale medier kan du: 

‣ Tilby bedre kundeservice 

‣ Beskytte og forbedre din merkevare 

‣ Øke salg og bygge kundelojalitet 

‣ Bruke kundenes tilbakemelding til å forbedre ditt produkt eller dine tjenester 

‣ Få ideer og innspill som kan hjelpe deg å bli enda bedre på nett
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Fem måter å engasjere deg på 
Ved å bruke analyseverktøy kan du finne ut hvilke mediekanaler dine kunder bruker. Du 

kan også bruke analyseverktøy for å undersøke hvilke sosiale mediekanaler som har gitt 

deg flest kontakter og kunder. 

Når du er i gang må du være klar for å svare på alle henvendelser. Vær oppmerksom på 

hva kundene sier og gi tilbakemelding på eventuelle spørsmål. 

1. Bli venn med kunder i nettverket:  
Legg til venner og kunder på sosiale medier ved å søke etter navn eller e-postadresse. 

Du kan også forsøke å bli venner med eksisterende og potensielle kunder ved å 

promotere profilen eller ved å linke til dine profiler på nettstedet ditt. Du kan også ha 

konkurranser eller kampanjer for å vekke interesse hos flere. 

2. Publiser innhold  
Lag en publiseringsplan og del innhold, bilder, tekst og blogginnlegg. Du kan også 

oppnå mye med å dele andres innhold. 

3. Vær aktiv 
Engasjer deg i samtaler med kunder, kommenter i innlegg og gi tilbakemelding raskt. 

Her har du muligheten for å gi et godt inntrykk av deg selv. 

4. Vær konsekvent  
Det er viktig at du engasjerer deg i de forskjellige mediekanalene regelmessig. 

5. Unngå å promotere deg selv for ofte 
Dersom du kun bruker sosiale medier for å promotere deg selv kan det få et uheldig 

utfall. Du blir oppfattet som masete og i verste fall kan du miste følgere. Det er bedre å 

komme med nyttig og relevant informasjon for å opprettholde kundenes interesse. Du 

kan alltids oppdatere kundene på dine produkter og tjenester av og til, men vær 

forsiktig med å gjøre dette for ofte. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Når du har kommet i gang med innholdet kan du sjekke 

hvilke temaer som fenger. Ha denne informasjonen i 

bakhodet når du produserer nytt innhold. Husk at du 

regelmessig bør vurdere strategien din på nytt. 

Ved å tenke som en kunde og tilby personlig og god 

kundeservice før, under og etter et kjøp får du trofaste 

kunder og gode kundeomtaler. 

 

Bygg opp et SMM-team 

Har du flere ansatte som skal engasjere seg 

i markedsføringen i sosiale medier? Da kan 

det være smart å opprette et eget SMM-

team. I dette teamet bør du involvere 

personer fra hele bedriften. Ansatte fra 

ulike avdelinger kan møte kunder på 

forskjellige stadier. En Twitter-konto kan 

linke til en bloggartikkel som linker til en 

landingsside* og så videre. Å sette opp 

automatisk posting i flere kanaler er 

relativt enkelt om du har riktig verktøy.  

Med en tydelig målsetting og tilpasset 

nyhetsfeed vil du hjelpe dine kunder, 

uavhengig av hvor de er i kjøpssyklusen, til 

å komme i kontakt med den rette for 

jobben. Å skape nyttig og engasjerende 

innhold til de forskjellige stadiene i 

syklusen vil tiltrekke nye kunder, skaffe 

gjentatte kjøp, lojalitet og forhåpentligvis 

positive tilbakemeldinger fra dine kunder. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Tips:  

Når du deler innhold på 

sosiale medier bør du også 

benytte muligheten til å 

samle inn data om 

besøkendes aktivitet.

 
*En “landingsside” er en side på 

nettstedet ditt som er laget spesielt for en 

kampanje. Eksempelvis om du ønsker å få 

flere til å abonnere på ditt nyhetsbrev og 

inviterer til dette til de som leser en 

artikkel eller post på Facebook. Da kan du 

lage en spesiell landingsside for dette 

formålet. Der forteller du hvorfor dette kan 

være lurt og ber om mest mulig 

informasjon fra den som besøker 

landingssiden. Erfaringen er at om du bare 

ber om e-postadressen er det flere som 

abonnerer. Du må balansere dette mot å be 

om mer informasjon, for eksempel navn, 

navn på bedrift, adresse og 

telefonnummer. Hva virker best? Du kan 

lage flere versjoner og teste de ut. Det 

kalles A/B testing, som du kan lese mer om 

senere. 
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Forstå kundens behov 
Å lykkes med markedsføring på sosiale medier krever forståelse for kundenes behov. Ikke 

minst er det viktig å kjenne til hvordan behovet varierer avhengig av hvor din kunde 

befinner seg i sin kundereise (kjøpssyklusen.) Derfor er det beste å tilpasse 

markedsføringsplanen, innholdet og ressursene etter en klar definisjon av kundens behov. 

‣ Høy kundetilfredshet øker salget. Fokuser derfor på kundens behov og forsøk å forbedre 

dine produkter og tjenester etter dette behovet. 

Poenget med å være tilstede på sosiale medier er å nå ut til så mange potensielle kunder 

som mulig. Ved å tilpasse markedsføringsplanen etter kundenes behov kan du bygge et 

nettsamfunn som har stor verdi for videre markedsføring. 

  

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

For å lykkes bør du lage innhold som 

engasjerer din målgruppe selv om de 

kanskje ikke vet at de trenger ditt 

produkt. Like viktig er det å engasjere de 

som søker aktivt og kunder som allerede 

har handlet slik at de kommer tilbake.
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Velg riktige kanaler 
Det finnes et hav av sosiale mediekanaler som egner seg til effektiv markedsføring: 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ og YouTube, Pinterest, Instagram og Slideshare er 

blant de mest populære. I tillegg finnes det mengder av kanaler for ulike bransjer, som for 

eksempel Hotels.com, Yelp og Opentable. Google Adwords og e-post er også verdt å 

nevne. Til tross for at de gjerne ikke regnes som sosiale mediekanaler fungerer de 

utmerket for å nå ut til kunder. 

Hvilke sosiale mediekanaler som egner seg best 

for deg avhenger av hvilke kanaler kundene 

dine bruker og hvilken bransje du er i. Den 

enkleste måten å finne ut dette på er å 

gjennomføre en undersøkelse på hvor dine 

kunder trolig befinner seg. 

Du bør lage en strategi og en målsetting for 

hver enkelt sosiale mediekanal. Så kan du gå 

gjennom profilene du allerede har etablert, 

sjekke hva slags innhold som ligger der nå og 

bestemme deg for hvordan du vil 

administrere profilene fremover. Så må du 

bestemme deg for hvem og for hvilke verktøy som skal 

brukes når de ulike aktivitetene skal utføres. Har du ikke kapasitet til å være tilstede i mer 

enn én eller noen få kanaler? Tenk deg grundig om. Du kan delta med det samme eller 

mye av det samme innholdet  i flere kanaler, uten at det betyr mye ekstra arbeid, men det 

bør være gjennomtenkt. Når dette er gjort bør du samle eierskap, brukernavn og passord 

til alle kontoene du har opprettet og ikke minst lage en klar prosedyre for hvem som gjør 

hva og hvordan nye mediekanaler skal etableres. 

Fortvil ikke, det finnes verktøy som gjør dette mye enklere enn det kanskje høres ut. Les 

mer senere i guiden. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Tips: 

‣ Generelt lønner det seg å fokusere på én 

mediekanal av gangen. Først når du 

behersker én kanal bør du gå videre til 

neste. 

‣ Før du går i gang bør du sørge for at 

nettstedet ditt er klart – da kan du bruke 

de sosiale mediekanalene til å sende 

trafikk til ditt nettsted.
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Begynn med Facebook 
Både bedrifter og privatpersoner kan registrere seg gratis på 

Facebook. Hvis du ikke er tilstede på sosiale medier eller er i 

oppstartsfasen med din bedrift kan Facebook være et bra sted å 

begynne. I Cloudnames har vi svært gode erfaringer med 

Facebook til markedsføring. 

 

Passer for alle budsjetter 

Du kan godt bruke Facebook uten å betale 

for promotering. Med godt innhold på din 

side kan du øke rekkevidden for dine 

innlegg og annonser uten at det koster noe 

som helst. Brukere kan enkelt 

kommunisere med deg og målet er å bygge 

et nettverk. Et Facebookinnlegg er selvsagt 

langt mer virkningsfullt om det leder til 

godt innhold på et godt nettsted. 

‣ Målet er bygge et nettverk for å nå ut til 

så mange potensielle kunder som mulig. 

For å bygge et nettverk med potensielle 

kunder kan du dele bilder, videoer og 

annet innhold som kan relateres til dine 

produkter og tjenester. Selger du for 

eksempel hundefôr ønsker du å tiltrekke 

deg hundeeiere. For å tiltrekke deg 

hundeeiere kan du for eksempel dele gode 

hundebilder/filmer, nyttig informasjon som hundeeiere kan ha interesse av eller annet 

innhold som hundeeiere kan engasjere seg i. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Fokuser på å dele nyttig, morsomt og 

relevant innhold fremfor å promotere deg 

selv. Du kan godt promotere produkter og 

tjenester av og til, men blir det for ofte kan 

det fort oppleves som mas. Det er ikke lett 

å vite hva som blir for ofte, men en regel 

kan være at du ser om det du legger ut 

engasjerer leserne, blir delt og kommentert 

- ja, da “tåler” de også å se vanlige 

annonser oftere. Klarer du ikke å skape 

innhold som engasjerer kan det selvsagt 

være at innholdet ditt må forbedres, men 

oftest at du har for lite publikum. Da kan 

det være lurt å promotere artiklene dine og 

heller ha CTA (Call To Action) i artiklene 

dine. Les mer om dette senere i guiden.
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Sett et personlig preg på siden din 

Det er lettere å sette et personlig preg på Facebooksiden din enn på nettstedet ditt. 

Kundene dine kan for eksempel kontakte deg direkte på siden din i stedet for å motta en 

kjedelig og automatisk e-post. Det går fint å lage personlige nyhetsbrev pr epost. Tenk mer 

på hvordan du kan være deg selv i alt du gjør i sosiale medier. Også når du presenterer din 

bedrift eller organisasjon! 

Bevisst språk er også viktig for at du skal lykkes på sosiale medier. Sørg for at din tekst har 

en munter og personlig utstråling – prøv å la være å bruke ”standardmeldinger”. 

På Facebook kan du også tilby kundeservice slik mange bedrifter har valgt å gjøre. Bare 

ved å vise kunder at du tilbyr kundeservice på Facebook yter du i praksis god 

kundeservice. Kunden kan kontakte deg på et sted de trives og allerede tilbringer mye tid 

på. 

Bruker du Facebook riktig vil du oppleve at du kan besvare alle henvendelser raskt og 

lettere oppklare eventuelle misforståelser. Når du har lykkes i å bygge et vellykket 

nettsamfunn vil du oppleve at besøkende og eksisterende kunder kommuniserer med 

hverandre. 

‣ Dette gir gode assosiasjoner til din merkevare og bygger kundelojalitet. Du kan både gi 

besøkende et godt førsteinntrykk og bygge relasjoner med dine eksisterende kunder. 

Økt anerkjennelse 

Alle som besøker Facebooksiden din kan like, kommentere og dele innholdet på siden din. 

Dette er et svært effektivt markedsføringsverktøy og hver gang noen liker innholdet ditt 

kan innholdet ditt bli synlig for deres venner som igjen kan like, kommentere eller dele 

det videre. 

Ved å publisere innlegg regelmessig unngår du å miste den organiske rekkevidden for ditt 

innhold. Selv om Facebook er som skapt for markedsføring må man skille seg ut fra 

mengden for å lykkes. 

‣ Vær klar for å prøve nye strategier hvis du ikke lykkes med å nå dine mål. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Annonsering med Facebook 

De som gjør suksess med Facebookannonsering vet at de kan nå frem og engasjere nye og 

eksisterende kunder – billig og effektivt. Men det må gjøres riktig. Å lage et 

markedsføringsbudsjett for digitale kanaler kan være en god start. Du kan begynne 

forsiktig og øke budsjettet etter hvert. Det utrolige med annonsering på Facebook, er at du 

kan starte en kampanje med så lite som 130 kroner og nå opp til 4.000 mennesker. Er 

innholdet ditt engasjerende - det blir delt og kommentert av mange, ja da kan du nå 

mange flere for det samme budsjettet. Slik kan du eksperimentere. Prøver du Google Ads 

og byr på  konverteringer (for eksempel salg) kan du etter en stund gi et bud og betaler 

kun for annonser som faktisk konverterer/selger. Da får du kontroll på 

markedsføringsbudsjettet ditt på en måte som ikke var mulig i “analoge” medier.  

Facebook etterstreber å vise brukerne de annonsene som er mest relevant for hver enkelt 

bruker. Har dine innlegg høy relevansscore når du ut til flere og det koster deg mindre å 

nå ut til mange. Med relevansscore forteller Facebook deg hvordan innlegget ditt blir 

mottatt. Nøyaktig hvordan de måler dette kan vi ikke fortelle deg, men desto flere som 

liker, kommenterer og deler innlegget ditt, desto høyere score.  

Før du begynner med annonsering på Facebook bør du lage en strategi for hvordan du 

skal gi bud på annonser. Hvis du konkurrerer mot en annonse som har like høy 

relevansscore vinner den som byr høyest. Det aller beste er å prøve seg frem med 

forskjellige bilder og re-annonsere for å finne ut hvordan du kan øke relevansscoren. Da 

slipper du å bruke unødvendig mye penger for å få budskapet ditt frem. 

 

Tiltrekk riktig målgruppe 

Noe av det beste med 

Facebookannonsering er at du kan måle 

alt underveis og gjøre justeringer mens 

annonsen vises. Er det en annonse som 

går godt, og gir målbare ønskede 

resultater - øk budsjettet. En som går 

dårlig med få visninger, klikk eller høye 

kostnader? Stopp den straks! Husk at den 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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enkleste måten å øke relevansscoren på er å velge riktig målgruppe. Ved å teste ut dette og 

gjøre dette riktig får du mye mer igjen for annonsebudsjettet ditt kan du spare mye penger 

på annonsering. 

Du kan velge målgruppe etter sted, alder, kjønn, utdanning og interesser (blant annet). 

Etter hvert vil du finne ut hvem som er den beste målgruppen. 

Når du skal velge bilde for annonsen må du passe på at: 

‣ Bildet passer for din målgruppe. 

‣ Bildet illustrerer ditt budskap. 

‣ Du har lov til å bruke bilder (at du eier bildet eller har fått tillatelse til å bruke det). 

‣ Du legger fort merke til at du har begrenset med tekst over og under bildet ditt. Derfor 

er det ofte lurt å legge tekst inn i selve bildet. Merk dog at Facebook tillater kun 20 % 

tekst i bilder tilknyttet annonser. 

 

Twitter 
Twitter er en sosial mikroblogg som lar brukere sende og lese 

tweets som er tekstbaserte meldinger på inntil 140 bokstaver og 

tegn. Du kan også dele bilder og videoer og ta i bruk hashtags. 

(#) Merker du et ord med hashtag dukker din tweet opp i søk og 

hos de som følger dette ordet. 

Å bruke Twitter til markedsføring kan gi deg et enormt 

utbytte hvis du får det til. I likhet med Facebook kan du 

kommunisere med eksisterende og potensielle kunder 

på et mer personlig nivå. Denne typen kommunikasjon 

er svært nyttig for alle bedrifter fordi du oppleves som 

pålitelig og oppriktig. 
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Twitter er 

svært nyttig for å overvåke 

hva konkurrenter og kunder 

sier om dine produkter 
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Følgere 

For å bruke Twitter til markedsføring må du få tak i følgere. Antall følgere er Twitters 

grunnleggende valuta. Du kan tiltrekke følgere med morsomme, interessante og nyttige 

tweets – samtidig som du kan annonsere produkter og tjenester. Det er ingen tvil om at 

det er en sammenheng mellom de som har mange følgere og innholdet i meldingene 

deres. 

  

Hvor ofte bør du tvitre? 

Vi mener at du bør være så aktiv som overhodet mulig 

på Twitter. Ved å publisere lettleste, informative og 

gjerne morsomme innlegg får du oftere 

tilbakemeldinger fra brukere. 

I begynnelsen engasjerer man seg ofte mye og 

publiserer ofte – men så dabber det av etter hvert. 

Alt på Twitter skjer i sanntid. Brukerne har 

muligheten til å følge med på samtaler som foregår 

mens de leser. Derfor er det ekstra viktig å være konsekvent. Ideelt sett bør du også 

engasjere følgere med temaer som er dagsaktuelle. Du kan også finne nye temaer og sette i 

gang diskusjoner. 

‣ Fikk du med deg debatten om ”What colour is this dress?” som Vice Magazines satte i 

gang? Innlegget med hashtagen #thedress fascinerte millioner av mennesker og 

engasjerte både kjendiser og politikere verden over. 
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‣ Tiltrekk følgere ved å dele relevant innhold. 

‣ Vær også forsiktig med overdreven bruk av #hashtag. 

‣ Du kan også bruke Twitter til å besvare og stille spørsmål til din målgruppe.

‣ Vær konsekvent med å 

publisere på Twitter. Er du 

konsekvent med publisering 

slipper du å miste kundens 

interesse. Ved å lage en 

publiseringsplan kan du 

unngå denne fallgruven.
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Annonsering på Twitter 

Du kan også promotere 

innleggene dine til en bestemt 

målgruppe. Du kan for eksempel 

promotere innhold for å øke 

trafikken til ditt nettsted. 

Når du har laget en tweet kan du 

velge målgruppe og budsjett for 

promoteringen. Twitter har nylig 

forbedret segmentering av 

målgrupper – nå kan du velge 

nøyaktig hvilken målgruppe du ønsker uten å gå gjennom lange lister. 

Få innsikt 

På Twitter kan du bruke dashbordet for å få nyttig informasjon. Du kan måle den 

organiske rekkevidden for dine innlegg og få nyttig informasjon om din målgruppe. Du 

kan også bruke en ”konverteringssporingspiksel” for å finne ut hvor effektive annonsene 

dine er. 

LinkedIn 
LinkedIn er en av de mest populære verktøyene for å 

markedsføre merkevarer og bedrifter. Plattformen 

begynte som en nettbasert CV-database. I dag er 

LinkedIn en profesjonell og faglig arena og selv om 

plattformen regnes som en sosial mediekanal deler 

man innhold på en helt annen måte enn på 

plattformer som Facebook. 

LinkedIn er perfekt for å bygge opp et profesjonelt nettverk. Du kan også bruke LinkedIn 

ved å delta i diskusjoner for å komme i kontakt med potensielle kunder. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Bygg nettverk 

Som sagt fungerer LinkedIn utmerket for å bygge relasjoner med eksisterende og 

potensielle kunder, potensielle ansatte eller andre du kan ha interesse av å komme i 

kontakt med. Du kan dele, oppdage og lese kvalitetsinnhold. Ved å dele verdifullt innhold 

vil du også bygge merkevaren. 

  

Synlighet 

På LinkedIn kan du velge å gjøre din profil synlig for søkemotorene. I praksis betyr dette 

at når noen søker opp din merkevare eller din bedrift vil din bedriftsside på LinkedIn 

dukke opp i toppen. Et fantastisk verktøy som gir god merkevarebygging. 

Ved å dele innhold av verdi vil du også kunne få god støtte fra andre som deltar i 

diskusjonene. Med cirka 120 millioner brukere over hele verden kan du oppnå mye ved å 

bruke LinkedIn til markedsføring. De betalte annonseløsningene har svært profesjonelt 

utseende for at brukerne ikke skal oppleve annonser som uønsket reklame. 

YouTube 
Video har blitt et viktig verktøy for 

markedsføring på nett. Undersøkelser viser at 

brukerne foretrekker videoer Det gjør 

Youtube til en selvstendig kanal og også et 

nyttig supplement i samspill med andre 

sosiale mediekanaler. 
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‣ Vi anbefaler LinkedIns verktøy for å promotere blogginnlegg. Ifølge HubSpot generer 

LinkedIn 277 % flere kontakter enn mediekanaler som Facebook og Twitter. 

‣ På LinkedIn kan du promotere merkevaren ved å lage forbindelser med 

beslutningsdyktige mennesker, bedrifter eller merkevarer

Husk: 

De forskjellige sosiale mediekanalene 

fungerer godt på tvers av hverandre: 

Hvert minutt publiseres 400 tweets med 

YouTubevideoer som innhold. Ved å 

bruke YouTube sammen med andre 

sosiale mediekanaler som Facebook, 

Twitter og LinkedIn kan du øke 

eksponeringen av din bedrift.
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‣ Hvert minutt lastes det opp 300 timer med video på YouTube og det spilles av 4 

milliarder videoer hver dag. 

Målgrupper 

Konkurransen er stor – men med så mange brukere har du også muligheten til å tiltrekke 

mange nye kunder. Merkevarer og bedrifter kan ofte enklere komme i kontakt med en 

yngre målgruppe på YouTube. 

Du kan også lage og sette et personlig preg på din kanal og bruke visuelle virkemidler for å 

bygge opp din merkevare. Svært mange brukere foretrekker å se en video fremfor å lese en 

beskrivelse – og i kommentarfeltet kan brukere kommunisere med deg og hverandre. 

Med cirka en milliard brukere finnes det nesten ikke grenser for hvor mange du kan nå ut 

til. 

‣ Synes du dette er vanskelig å håndtere kan Cloudnames hjelpe deg med å lage og 

administrere disse kanalene for deg. 

I likhet med de fleste andre sosiale mediekanaler er YouTube svært kostnadseffektivt. 

Stort sett er det ikke penger som står i veien for å bruke sosiale medier til markedsføring – 

det er tiden. Mange opplever rett og slett at de ikke har tid til markedsføring på sosiale 

medier, men med en god strategi sparer du mye tid. 

  

Høyere rangering i Google 

Hvis du er opptatt av at nettstedet ditt skal 

synes i Google bør du også inkludere videoer i 

artiklene dine. Google vet at brukerne 

foretrekker videoer, og derfor blir videoer 

med relatert innhold rangert høyere enn 

tekstbasert innhold. I tillegg er det Google 

som eier YouTube – derfor er vår erfaring at 

YouTubevideoer med relatert innhold gjerne rangeres høyt. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Med sine integreringsmuligheter har YouTube blitt den nest største søkemotoren. Hver 

måned blir det sett seks milliarder timer med video på YouTube!  

En enorm plattform 

Selv om YouTube er mest populær blant yngre brukere er alle aldersgrupper representert. 

Likevel er det flest tenåringer og unge voksne som foretrekker YouTube fremfor 

tradisjonelle TV-kanaler. 

Som sagt er eies YouTube av Google (rettere sagt morselskapet Alphabet) og kan derfor 

enkelt integreres i hele økosystemet til Google. At man kan bruke Google+ og AdWords 

sammen med YouTube er svært nyttig for markedsføringen. Muligheten for å nå ut til din 

målgruppe og å klatre opp i rangering på Google gjør at du absolutt bør vurdere å ta i bruk 

YouTube. 

Det kan være lett å miste oversikten her i virvaret av alle kanaler som er tilgjengelige. 

Husk at den viktigste er Facebook. Så er Google med sine Google Adwords en god 

nummer to. (Noen mener at Google Adwords er best, men det varierer med hva du vil ha 

oppmerksomhet om.) Så er Twitter og LinkedIn kommet på banen som et sted for betalt 

promotering av poster, likeså Instagram. Og slik vil det fortsette. Alle disse selskapene har 

skapt nettsteder med mange følgere og nå er de kreative for å få deg til å betale for å være 

synlige. Regelen er veldig enkel: Prøv deg frem, gjerne med et lite budsjett i flere kanaler. 

Finn hva som virker best og fortsett å teste ut det som fungerer! 
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‣Omtrent halvparten av alle YouTubevideoer blir 

sett på mobil eller andre håndholdte enheter. 

Pass på at ditt nettsted er mobilvennlig!
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Lag din egen kanal 

Med YouTube kan du lage din egen kanal for å dele nyttig innhold om din bedrift, dine 

produkter eller noe helt annet. Videoene du legger ut på YouTube kan enkelt legges ut på 

ditt eget nettsted, på sosiale medier eller sendes ut på e-post. 

Du har mange muligheter for å sette et personlig preg på kanalen. Du kan for eksempel 

velge et tema og farger slik at du kan bygge opp merkevarekjennskap. All kan 

kommentere, svare og dele videoene dine. 

 

Bygg opp et publikum 

Deler du interessante videoer med 

verdifullt innhold kan du få tak i seere 

uten at det trenger å koste noe. Noen 

markedsførere har opplevd at videoen 

deres har spredt seg som ild i tørt gress – 

uten at de har betalt noe som helst. 

Markedsførernes drøm er å skape innhold 

som ”tar av” ved at nettbrukere liker, 

kommenterer og deler innhold på 

YouTube, sosiale medier eller andre steder 

på nett. 

Promoter innhold 

Du kan også promotere dine videoer eller din 

kanal for å sikre at innholdet når ut til din 

tiltenkte målgruppe. For å promotere kan du 

bruke YouTubes TruView eller promotere på 

andre sosiale mediekanaler som for eksempel 

Facebook. Ved å bruke Google AdWords kan du 

knytte din video opp til forskjellige søkeord slik 

at videoen dukker opp når noen søker på disse 
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Tips: 

‣ Bruk gode nøkkelord når du skal beskrive 

videoen – det gjør det enklere for din 

målgruppe å finne frem til videoene dine. 

Ettersom at YouTube er den nest største 

søkemotoren er det spesielt viktig at 

beskrivelsen er søkemotoroptimalisert. 

‣ YouTube SEO (Søkeordoptimalisering) 

skiller seg noe fra tradisjonell SEO. Bruk 

YouTubes ”Tagtool” for å lage 

søkevennlige nøkkelord for din video. 

Husk: 

‣ Bruker du video til markedsføring 

må du sørge for å inkludere 

handlingsutløsende lenker (Call to 

Action – CTA) for å invitere 

kunder til å abonnere på kanalen 

eller for å sende dem videre til en 

landingsside.
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ordene. 

Målet med alle typer markedsføring er å øke omsetningen. Videomarkedsføring er svært 

effektivt for å spre ditt budskap. Du kan også tilføye link til ditt nettsted i beskrivelsen av 

videoene for å øke trafikken til ditt nettsted eller til en landingsside. Hvis det gjøres riktig 

kan du øke antall konverteringer. 

Alle markedsføringsaktiviteter bidrar til merkevarebygging. Videomarkedsføring er svært 

effektivt for å øke konverteringer. Undersøkelser viser at de som bruker videoer i e-

postmarkedsføring øker antall konverteringer med 96 % ! 

  

Mobilbrukere 

Ifølge YouTubes siste statistiske rapport kommer over halvparten av trafikken på 

YouTube gjennom mobiltelefoner. Mobilbrukere tilbringer gjennomsnittlig 40 minutter 

for hver gang de er inne å ser på videoer. Tallet har økt med 100 % bare fra i fjor. Dette 

understreker selvfølgelig hvor viktig det er at ditt nettsted og dine landingssider er 

mobilvennlige. 

 

Google+ 
Det kan virke som om mange undervurderer verdien av å bruke 

Google+ til SMM. Det kan nemlig virke som om det er en 

sammenheng mellom det å bruke Google+ til markedsføring og 

rangeringen i søkemotoren. 

Selv om Google ikke skryter så mye av det har Google+ mer enn to 

og en halv milliarder profiler – profiler som er knyttet til YouTube, Gmail og Android. 

Mindre enn 10 % av brukerne på Google + har publisert innlegg – og mange av innleggene 

er kommentarer på YouTube eller endring av profilbilder. 

Google+ regnes som et sosialt medium, men Google forklarer tjenesten som et ”sosialt 

grunnlag” for alle tjenestene de tilbyr. Noen mener at Google+ har mer enn 250 millioner 

aktive brukere, mens andre påstår at at mindre enn 10 millioner publiserer innhold 

regelmessig. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små



!

!38

Innvirkning på Googlesøk 

Hovedårsaken til at du bør vurdere å bruke Google+ til Sosial mediemarkedsføring er at 

tjenesten har innvirkning på de organiske søkemotorresultatsidene (SERP/Search engine 

results page – nettsiden Google lager når en bruker søker etter et bestemt ord). Ved å 

aktivt bruke Google+ til markedsføring kan din bedrift, dine produkter og tjenester få en 

høyere rangering på de organiske resultatsidene til Google. Google står for 75 % av alle søk 

på nett verden over – høy rangering i Google er derfor alfa og omega. 

Googles universelle innlogging er knyttet til Google+ - dermed kan Google spore alle søk 

som kan knyttes til Google+-kontoer. 

Omgås med målgruppen  

Til tross for at Google+ ikke har like mange aktive brukere som for eksempel Facebook, 

har de verktøy som gjør det enkelt å komme i kontakt med din målgruppe. Du kan også 

bruke funksjoner som gruppechat, videokonferanse eller holde webinar. 

Kretser og e-postvarsel 

I Google+ kan du enkelt gruppere dine kontakter i kretser. Du kan for eksempel ha 

eksisterende kunder i en krets og potensielle kunder i en annen. Du kan også gruppere 

etter hvilke produkter kundene kan ha interesse av ved å enkelt distribuere innhold for 

enkelte kretser av gangen. 
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‣Google har spesialisert seg på 

annonser – det er her Google tjener 

penger.  
Dette merker man godt fordi du kan 

segmentere målgruppen svært 

detaljert – og motta detaljert data 

som markedsfører i Google+.
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Har du en Gmailkonto åpner det seg mange muligheter innenfor markedsføring. Din 

Gmailkonto henger sammen med din Google+konto,  og du kan enkelt distribuere innlegg 

fra Google+ via e-post. 

 

Forfatterskap 

Når du publiserer artikler eller annet 

innhold kan du koble dette til din 

profil for å vise at det er du som har 

skrevet innholdet. Dette kan bidra til 

å øke din autoritet på nett og 

promotere deg som en viktig 

bidragsyter. 

Google Collections 

 Google+ kom nylig ut med Google Collections som gjør at du kan samle innlegg i ulike 

temaer – ikke helt ulikt måten Pinterest gjør det på. Dette gjør det enklere for 

eksisterende og potensielle kunder å finne frem til ditt innhold. Husk derfor å lage 

hashtags på innholdet ditt. 

Analyse og rapporter 
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‣Det er svært viktig at du tar hensyn til 

analyseverktøy når du skal plukke ut sosiale 

mediekanaler du vil markedsføre deg på. 

Ved å få fakta på bordet slipper du å bruke 

tid og penger på aktiviteter som ikke 

fungerer. Med Google+ får du detaljert 

informasjon som er nyttig for å måle din 

suksess.

Når noen søker opp dine artikler vil du og din 

personlige profil vises som forfatter. Dette er et 

godt verktøy for å promotere deg selv som en 

bidragsyter i ditt felt. Artikler med forfatterskap 

får som regel høyere rangering i Google og får 

statistisk sett flere klikk.
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Google Analytics er ledende innen analyse og rapporteringsverktøy og lar seg integrere 

med Google+. Du kan også bruke Google+ Ripple som lar deg analysere kretsene dine, 

finne ut hvordan innholdet ditt blir delt eller for å finne profiler som passer for ditt 

innhold. 

Andre integreringsmuligheter i Google 

Google er den største søkemotoren med YouTube like bak. Google+ har forbindelse med 

YouTube: Du kan enkelt publisere videoer og alle kommentarene videoen får i YouTube 

dukker også opp i Google+. 

Google Maps og Google Drive er integrert med Google+ så det er ingen problem å dele 

beliggenhet eller dokumenter fra din disk. SoundCloud er også integrert så du kan dele 

lydklippene dine. 

Du kan også plassere en knapp som kalles G+1 i bloggen din, nettstedet ditt eller på 

andres sider. Da kan alle enkelt dele innholdet ditt på sin egen Google+-profil. 

Med programmer som Post Ads kan du gjøre om innlegg til interaktive annonsebannere 

for nett. Disse annonsene er så populære at de får 50 % bedre respons enn vanlige 

annonser. Google+ inkluderer mange og stadig nye nyttige programmer og verktøy i 

tillegg til at du kan integrere tredjepartsprogrammer. 

Google+ til markedsføring 

Hvilke kanaler som passer best for deg avhenger av hvilken bransje du er i og hvilke 

sosiale mediekanaler din målgruppe foretrekker. 
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‣ I Cloudnames oppfordrer vi deg til å lage profiler og publisere innhold på et større 

utvalg av de sosiale nettverkene. Ved å måle resultatene på de forskjellige plattformene 

er det lettere å avgjøre hvilke mediekanaler som passer for deg. Ikke glem å teste ut 

metoder for datainnsamling, markedsføring for søkemotorer og e-postmarkedsføring 

mens du er i gang.
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Når du tester sosiale mediekanaler er det store spørsmålet hvilken mediekanal som gir 

lavest anskaffelseskostnad (CAC/Customer Acquisition Cost). Verktøyet som gir lavest 

anskaffelseskostnad er ikke nødvendigvis den plattformen med flest aktive brukere. Vi har 

sett enorme forskjeller mellom anskaffelseskostnaden på de forskjellige kanalene. 

Facebook og AdWords har et høyt antall men koster også ofte mer enn andre alternativer. 

Instagram 
Instagram begynte som en mobilapplikasjon før tjenesten ble tilgjengelig på andre 

plattformer, og det slo virkelig an. Instagram har blitt den mest populære 

bildedelingstjenesten og kan brukes til visuell markedsføring. Med sine 400 millioner 

brukere kan du publisere bilder og nå ut til din målgruppe uten at det koster noe som 

helst. 

Instagram har også gjort det mulig å promotere bildeinnlegg. Denne tjenesten har 

foreløpig fått lite oppmerksomhet, men dette er absolutt en tjeneste med potensiale. 

Uansett er Instagram et effektivt verktøy for markedsføring fordi du både kan nå ut til 

mengden eller til en mer avgrenset målgruppe. 

I 2013 testet begynte Instagram å teste annonser og nylig ble denne tjenesten tilgjengelig 

for flere. Mens testingen pågikk kostet det 200.000 amerikanske dollar for å promotere 

bildeinnlegg – en sum de færreste kan eller er villig til å betale. 

  

‣ Nå kan du imidlertid promotere bilder til en konkurransedyktig pris. 

Opprett en profil 

En av grunnene til at vi liker Instagram er hvor enkelt alt er lagt opp. Når du skal lage og 

designe din profil er det kun fire ting du trenger å tenke på: profilbilde, brukernavn, 

biografi og link til ditt nettsted. 

 Brukernavnet bør være bedriftens fullstendige navn så brukerne kan gjenkjenne navnet 

når de søker etter deg. På Instagram kan du bytte brukernavn underveis, men vi anbefaler 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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å la være med mindre du har gjort en 

feil. Det samme gjelder nettadressen 

din. 

‣ Biografien bør være en beskrivelse 

av din bedrift og dine produkter og 

tjenester. Beskrivelsen bør være 

kort, lettlest og informativ. 

  

Få flere følgere 

Den beste måten å få tak i flere følgere på Instagram er ved å følge andre relevante 

brukere. Når du begynner å følge noen får brukeren et varsel med muligheten til å følge 

deg. Du kan også få flere følgere ved å arrangere konkurranser, bruke relevante og 

populære hashtags og ved å publisere på riktig tidspunkt. 
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‣Med så få valgmuligheter er det 

viktig å gjøre det beste ut av de valgene man 

har. Profilbildet bør være et nærbilde av 

bedriftens logo. Den begrensede plassen gjør 

at du bør finne et bilde som passer til din 

målgruppe og som kan forbindes med ditt 

varemerke.

Tips for å lykkes på Instagram 

‣Fokuser på kvalitet fremfor kvantitet. Jo oftere du poster jo bedre – med mindre 

bildene er irrelevante for din målgruppe. Det er bedre å fjerne bildeinnlegg med lav 

respons. 

‣ Bruk populære og trendy hashtags. Når du bruker hashtags er det viktig at hashtaggen 

er relevant og forklarende. Søker du litt rundt og finner populære hashtags som kan 

knyttes til ditt innhold bør du absolutt ta de i bruk! 

‣ Vær aktiv. Lik og kommenter andres bilder. Er du engasjert i andres innlegg vil de ofte 

engasjere seg i dine innlegg. 

‣ Promoter Instagramprofilen på nettstedet ditt og på dine andre sosiale medieprofiler. 

‣Bruk CTA (handlingsutløsende lenker) i dine innlegg. Spør om tilbakemeldinger eller 

send brukere videre til en landingsside for mer informasjon.
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Hva bør du publisere på Instagram? 

Driver du med bilder, video eller er i en bedrift der det visuelle står i fokus – da er 

Instagram alfa og omega. 

For andre kan bilder av produktene være ideelt – du kan dele bilder av kunder som bruker 

produktene, bilder fra en presentasjon eller kampanje eller en demonstrasjonsvideo. 

Mulighetene er mange. 

Publiser gjerne bilder av hva som skjer bak kulissene. Ta bilder av ansatte som ønsker å 

dele det de driver med – folk flest liker å se hvem som står bak logoen, og dette er en 

ypperlig mulighet til å bygge en relasjon med eksisterende og potensielle kunder. 

Ved å bruke bilder til markedsføring får du muligheten til å vekke følelser hos 

eksisterende og potensielle kunder. Også her er det viktig å teste ut hva som fungerer og 

hva som ikke fungerer like bra. 

‣ Bruk tid på å få frem et emosjonelt budskap med dine bilder. Vurder språk, budskap, 

fargebruk og vær bevisst på hvilket budskap bildet gir og hvordan du vil at det skal 

representere deg eller din bedrift. 

‣ Konkurranser og ”giveaways” er svært effektivt på Instagram. Du kan be din følgere om 

å like bildet for å delta i konkurransen, eller få dem til å legge ut bilder og delta i 

konkurransen ved å bruke en spesiell hashtag. 

‣ Instagram har ingen algoritme for hva som dukker opp i nyhetsfeeden. Hvert eneste 

bilde du legger ut dukker opp i nyhetsfeeden til følgerne dine. Det er mye lettere å 

engasjere følgerne dine på Instagram enn i mange andre sosiale mediekanaler. 

Et bilde sier mer enn tusen ord… 
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‣ Også på Instagram bør du passe på at innleggene dine ikke bare handler om dine 

produkter og tjenester. Med variert innhold unngår du å miste følgere fordi de 

opplever deg som masete.



!

!44

Pinterest 
Idéen bak Pinterest er å dele inspirasjon ved å dele eller laste opp bilder til en digital 

oppslagstavle, altså Pinterest. Ifølge våre undersøkelser publiserer 47 millioner brukere 

for tiden innhold på Pinterest, og tjenesten får stadig flere brukere. Ved å dele dine 

produkter og tjenester på Pinterest kan du invitere brukere til ditt nettsted. Du kan også 

måle din suksess og promotere innhold for brukere. 

Har du et bestemt produkt som du ønsker å selge kan du legge ut et bilde, legge til pris og 

laste det opp på Pinterest. På denne måten fungerer Pinterest nesten som en nettbutikk 

full av potensielle kunder. 

 
Du kan bruke Pinterest til å publisere blogginnlegg ved å ”pinne” innlegget til et bilde fra 

artikkelen og laste det opp til din oppslagstavle. Dette kan du også gjøre med andre sosiale 

mediekanaler som Google+. Målgruppen din kan bokmerke blogginnlegget og lese og dele 

innlegget når de måtte ønske det. 

Pinterest er gull verdt når det kommer til å promotere din bedrift. Har du en personlig 

konto er det enkelt å lage en bedriftsside. Du bør også gjøre det enkelt for brukerne å dele 

innholdet ditt ved å legge til en Pinterest-knapp knyttet til bildene du ønsker at de skal 

dele. 

Du kan begynne å pinne med en gang. Delingsverdien i bruk av Pinterest kan være veldig 

stor – noen markedsførere har opplevd at innholdet har blitt delt 50.000 ganger i løpet av 

noen få minutter! 
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‣ Du kan oppnå enda større suksess ved å bygge et nettsamfunn ved å publisere nyttig 

og relevant innhold som inspirerer din målgruppe.
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Hva, når og hvor 
Hva bør du publisere?  

Kvalitetsinnhold. Enkelt og greit. 

Når bør du publisere? 

Dette avhenger også av hvilken bransje du er i, mediekanaler og målgruppe, men her er 

resultatene fra våre undersøkelser: 

Levetiden på dine innlegg er relativt kort, derfor er det lurt å finne det optimale 

tidspunktet for å publisere innlegg. Levetiden for en tweet er bare 15-20 minutter. Et 

innlegg på Facebook har heller ikke en levetid på mer en noen få timer (stort sett). Dette 

betyr absolutt ikke at du skal publisere et nytt innlegg hver gang innlegget ”dør ut”, men 

det er viktig å huske på at det du publiserer ikke varer evig. 

Brukere beveger seg etter de nylige innleggene i nyhetsfeeden. Skaff deg en oversikt over 

hvor lang levetid dine innlegg har og hvor mye av innholdet ditt som blir delt videre. Dette 

gjør at du kan få verdifull informasjon om kvaliteten på innholdet og din målgruppes 

interesser. 

Hvor ofte bør du publisere? 

Dette bør også testes ut, men vår generelle anbefaling er: 

Du bør være klar for å øke hyppigheten for innleggene hvis du merker at etterspørselen 

blir stor. Vær konsekvent med å publisere innlegg, men vær også forberedt på å endre 

strategi etter at du har prøvd deg frem. 

Facebook og 
Twitter

LinkedIn og 
Instagram

Google+ Pinterest

Mellom klokken 

13.00 og 17.00.

Kl. 07.00 til 09.00 

på morgenen og kl. 

16.00 til 18.00.

kl. 09.00 til 11.00 på 

ukedager.

kl. 14.00 til 16.00 i 

helger.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ og 
Instagram

5-10 innlegg i uken. Minst 5 per dag. 1 per ukedag. Opp til 5 per dag.
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Analyser, evaluer og test ut hva som fungerer 

Vi vil råde deg til å begynne med kartleggingen allerede i dag. Det geniale med 

markedsføring gjennom sosiale medier er at du kan finne ut hva som gir best resultat ved 

hjelp av gratis hjelpemidler på nett. Alle de største sosiale mediekanalene tilbyr rapporter 

og statistikk, men du kan også ta i bruk andre verktøy som for eksempel Google Analytics. 

Resultatene kan analyseres på mange måter. Start med en enkel målestokk. Mål 

gjennomsnittet for rekkevidde, klikk, likes, delinger og samtaler. For hvert nye innlegg 

eller annonse kan du dermed måle resultatet opp mot gjennomsnittet. Du vil raskt lære 

hvordan du kan gå frem får å oppnå bedre resultater. 

 

Noen spørsmål du kan stille deg: 

‣ Hvordan er din nåværende status? 

‣ Hva er anskaffelseskostnaden for å få fatt i 

nye kunder? 

‣ Hvordan kan du bruke informasjonen til å nå 

ut til potensielle kunder som ligner på dine 

eksisterende kunder? 

Overvåk samtaler og vær klar til å gripe inn for 

å hoppe inn i samtaler. Det finnes mange 

verktøy som kan gjøre denne jobben enklere 

(les mer om dette lenger ned). 
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‣I tillegg til at du kan måle resultatene av din 

aktivitet, kan du få nyttig informasjon om din 

målgruppe.

Sporingspiksler 

På mange sosiale mediekanaler kan du 

ta i bruk sporingspiksler (tracking 

pixel). Dette er en kodesnutt som du 

plasserer på den nettsiden du ønsker å 

følge. Det kan være utfordrende å få 

dette til, men dette er absolutt noe du 

bør få plass! Med kodesnutten på plass 

kan du få et detaljert resultatet av din 

kampanje. Kodesnutten kan også 

brukes til å nå ut til din målgruppe.
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Sosiale medie-verktøy (SoMe-verktøy) 
Når du har kommet deg gjennom alt dette kan du begynne å automatisere og utvide. Du 

kan ta i bruk nyttige verktøy for å automatisere og planlegge aktiviteten på sosiale medier. 

Automatisering sikrer at din aktivitet på sosiale medier er på topp når målgruppen din er 

innlogget. 

Det kan være vanskelig å finne det ideelle SoMe-verktøyet som passer akkurat for deg. Det 

er en rekke faktorer som bestemmer hvorvidt verktøyet egner seg. Du må ta hensyn til 

målgruppen din og hvilke plattformer for sosiale medier du har valgt. For å gjøre valget 

litt enklere har vi laget to lister over våre favoritter. Den første listen er SoMe-verktøy for 

små og mellomstore bedrifter. Den andre listen er for større bedrifter. 

Seks SoMe-verktøy for små og mellomstore bedrifter 
  

1. Sprout Social: Du kan overvåke og administrere søkeord på dashbordet. Du kan 

overvåke samtaler og aktivitet knyttet til dine sosiale mediekontoer. Du kan 

automatisere publisering av innhold på Facebook, Twitter, LinkedIn og Google+. 
 
Fordelen med Sprout Social er at du kan administrere dine sosiale mediekontoer 

mens du er på farten. Du kan laste ned applikasjonen og gjøre alt fra telefonen. 
Ulempen med Sprout Social er prisen. Du får mye verdi for pengene, men det finnes 

billigere alternativer. 

2. HootSuite: Med Hootsuite kan du administrere flere sosiale kanaler som blant annet 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Foursquare på ett sted. Med Hootsuite kan du 

enkelt følge opp dialoger med fans og følgere, og du slipper å bekymre deg for at 

verdsatte fans skal gå i glemmeboken. 
Fordelen med HootSuite er overkommelig pris og at du kan laste ned mobilappen for 

å administrere kontoene dine mens du er på farten. 
Ulempen er at mange brukere foretrekker å ha en enkelt oversikt over alle kanaler 

(slik du får med Sprout Social). 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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3. AgoraPulse: I likhet med ovennevnte kan du produsere og planlegge innhold som 

skal publiseres og AgoraPulse kan brukes med blant annet Facebook, Twitter, 

Instagram og Pinterest. Du kan få tilpassede analyserapporter og sammenlikne deg 

med konkurrenter. AgoraPulse har også gjort det enkelt å kjøre konkurranser på 

Facebook og Twitter. 
Fordelen med AgoraPulse er at de tilbyr en enkel og rimelig løsning for å 

administrere dine sosiale mediekontoer. 

4. Buffer: Buffer kan brukes med alle sosiale medienettverk utenom Instagram og er 

kjent for å være det beste verktøyet for å planlegge publisering av innhold. De tilbyr 

også en rekke utvidelser til Chrome, Firefox og Safari som gjør det enklere å dele 

interessant innhold fra andre kilder.  
Fordelen med Buffer er at det er det beste verktøyet for å planlegge publisering av 

innhold. Og at du kan velge mellom en gratisversjon og en betalt versjon. 

Gratisversjonen er noe minimalistisk, men grei for å teste ut om dette er noe for deg. 

5. Sendible: Kan brukes med cirka 30 sosiale sosiale mediekanaler og tilbyr tjenester for 

å administrere dine nettverk. Du kan administrere kontoene dine, skrive og planlegge 

innhold, oppdage nyttig innhold, kommunisere med kunder, skrive og planlegge 

innhold til bloggen din og kjøpe annonser og kampanjer. I tillegg får du 

analyserapporter så du kan overvåke din suksess. 
Fordeler og ulemper med Sendible er at det er et fantastisk verktøy med mange 

muligheter, men prisen er noe høy – men du får det du betaler for. 

6. BuzzBundle: BuzzBundle gir deg en samlet oversikt over dine sosiale mediekanaler 

hvor du enkelt kan poste, besvare og delta i samtaler på en hvilken som helst plattform 

på sosiale medier. Du kan enkelt følge med på nyhetsoppdateringer på både Twitter, 

Facebook, blogger, forum og Q&A på ett sted. I motsetning til de andre SoMe-

verktøyene trenger du ikke å holde deg til én plattform av gangen; du kan enkelt poste 

en tweet på Facebook. Det er heller ikke noe problem å dele et blogginnlegg på et 

forum. 
Fordelen med BuzzBundle er at de deg en samlet oversikt over dine sosiale 

mediekanaler og gir deg muligheten til å automatisere aktiviteten. Du kan velge 

mellom en betalt eller en gratisversjon av tjenesten. 
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Fire SoMe-verktøy for større bedrifter 

1. Spredfast: Et fantastisk verktøy med mange muligheter. Spredfast gir deg muligheten 

til å administrere og overvåke alle dine mediekanaler på ett sted. Med Spredfast kan 

har du også alternativet ”hvitmerking” eller ”white label” for byråer som gjør at du 

enkelt kan bruke innhold fra andres bedrifter på din egen plattform. På denne måten 

kan du sørge for å alltid holde deg oppdatert på innhold. 

2. Sprinklr: Et avansert verktøy for å administrere markedsføring på sosiale medier. 

Sprinklr tilbyr konsulenttjenester for markedsførere og byråer innenfor B2B og B2C 

markedsføring. Den mest verdifulle egenskapen er mulighetene for å undersøke 

målgruppen, promotering av innhold og målingsverktøy som passer godt for større 

bedrifter. 

3. Oracle Srm: Et innovativt SoMe-verktøy som tilbyr ”Social Relationship 

Management” og Sosial mediemarkedsføring gjennom Sky-tjenester. De tilbyr god 

innsikt, muligheten til å produsere bedre innhold og å tilby rask kundeservice. Oracle 

Srm passer i likhet med ovennevnte for større bedrifter. 

4. Salesforce Marketing Cloud: Salesforce ligger langt foran med sine CRM-løsninger 

(kunderelasjonshåndtering). De tilbyr tjenester relatert til e-postmarkedsføring, 

mobilmarkedsføring, tilpasning på nett, promotering og selvfølgelig markedsføring 

gjennom sosiale medier. Med Social Studio-verktøyet deres kan du bygge relasjoner 

med kunder med dine sosiale mediekanaler. 
 
Salesforce er vår personlige favoritt, blant annet fordi du kan bruke tjenesten til mer 

enn å bare styre dine sosiale mediekanaler – tjenestene dekker det meste som kan 

assosieres med markedsføring på nett. Tjenestene dekker alt fra innsamling om 

brukernes adferd til å sende ut SMSer knyttet til kampanjer. 
 
Salesforce Marketing Cloud egner seg for større bedrifter og lever absolutt opp til 

forventningene. 
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Tilpass nettsiden din 
Markedsføring på sosiale medier 

krever at nettsiden din er tilpasset til å 

effektivt kommunisere med dine 

eksisterende og potensielle kunder. 

Innholdet bør gjøres klart i god tid 

slik at du kan levere ved etterspørsel. 

Det er mange faktorer du må ta 

hensyn til når du skal tilpasse 

nettsiden din. Både design og funksjonalitet skal leve opp til besøkendes forventninger. 

Med godt innhold, innbydende og responsivt design er du godt på vei. 

Omtrent halvparten av aktiviteten på internett foregår på mobil eller andre håndholdte 

enheter. Pass derfor på at nettsiden din har et responsivt design som fungerer på alle 

enheter. 

For hver kampanje du kjører trenger du også en landingsside tilpasset kampanjen (en 

landingsside er en side på ditt nettsted som er laget spesielt for kampanjen). På 

landingssiden bør den besøkende ha muligheten til å bestille dine produkter eller legge 

igjen kontaktinformasjon for oppfølging. Du kan lese mer om landingssider senere i 

guiden. 

  

Utvikling av merkevare 

Ta deg tid til å lage retningslinjer for hvordan du skal utvikle merkevaren på sosiale 

medier. Kartlegg merkevarens “personlighet”. Hvis merkevaren din var en person, hvilke 

egenskaper ville han eller hun ha hatt? Ved å gi personifisere din merkevare blir det 

enklere både å lage innhold og styre aktiviteten på sosiale medier. 
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Hva du bør tenke på: 

‣ Bedriftens logo bør hjelpe kundene til å identifisere deg. 

‣ Hvilket tema du vil bruke: alt fra font til fargevalg. 

‣ Lag en detaljert beskrivelse av din merkevare og det merkevaren står for. 

‣ Gi liv til merkevaren ved å lage en persona. Bestem deg for hva slags personlighet din 

merkevare har og hvordan merkevaren skal uttrykke seg. 

‣ Tilegne deg nok informasjon om målgruppen til at du kan bygge opp merkevaren rundt 

målgruppen. Målet er å holde seg relevant og utvikle en stemme som du konsekvent kan 

holde deg til. 

‣ Du kan forandre adferd på de forskjellige mediekanalene avhengig av hvilken type profil 

du har laget for merkevaren. 

  

Menneskelig samhandling er hva du ønsker å fokusere på, og utvikle en stemme for din 

merkevare på denne måten vil gjøre det mulig for deg å bygge relasjoner med eksisterende 

og potensielle kunder. Etter dette kan du lage innhold. 

Innholdsmarkedsføring 
Innholdsmarkedsføring (Content Marketing) er en markedsføringsmetode som er mye 

omdiskutert for tiden. Kort forklart mener vi at dette handler om å skape og distribuere 

interessant, verdifullt, relevant og nyttig innhold for leseren. Det skal aldri være tvil om 

hvem som er avsenderen. Eller at du som leser forstår at vårt motiv for å skrive denne 

guiden er å bli kjent med deg og dine behov og fortelle deg at vi har verdifull kunnskap. 

Ved å tilby relevant og nyttig innhold for leserne forstår du kundens behov. Du kan 

tiltrekke deg nye kunder som ønsker informasjonen du tilbyr, eller du kan tilby 

informasjon til eksisterende kunder slik at de får maksimalt utbytte av dine produkter 

eller tjenester – og dette kan bidra til gjentatte kjøp. 
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For å begynne med innholdsmarkedsføring må du vite hvem målgruppen din er. Selger du 

hundefôr vet du at hundeeiere er målgruppen. For å lykkes med innholdsmarkedsføring 

bør du vite litt om hundeeieres interesser. Hvis du er usikker på demografien til din 

målgruppe kan du undersøke dette ved å sende en spørreundersøkelse til dine 

eksisterende kunder eller ta i bruk analyseverktøy. 

Når du vet det du trenger å vite om målgruppen kan du begynne å produsere innhold etter 

målgruppens interesser. Hundeeiere kan for eksempel være interessert i å vite at det er 

ekstra mye hoggorm i år – er du tidlig ute med en slik nyhet kan du tiltrekke veldig mange 

hundeeiere til ditt nettsted. Kanskje legger noen igjen e-postadressen sin for å motta flere 

slike nyheter – og vips så har du en ny kunde. 

  

Call to Action 
Call to Action (CTA) er knapper, bannere eller lenker som oppfordrer leseren til å gjøre 

noe. Ved å tilby besøkende en gratis e-bok, å registrere seg for gratis rådgivning eller 

nyhetsbrev kan du konvertere besøkende til kontakter – og kontakter til kunder. Ved å 

bruke CTA får du også nyttig informasjon om dine kunder. Får du god respons på CTA for 

å laste ned e-bøker vet du at dette er noe du bør satse på. 

En CTA kan brukes i alle fasene i kundenes kjøpsprosess og kan blant annet brukes i e-

poster, blogginnlegg, på nettsiden din eller innlegg på sosiale medier. 
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‣Innholdsmarkedsføring er 

”pullorientert” markedsføring: 

Hensikten er å tiltrekke potensielle 

kunder fremfor å ”dytte” reklame på 

dem (push). Ved å produsere innhold 

som engasjerer din målgruppe kan du 

tiltrekke besøkende, knytte kontakter 

ved å tilby nyhetsbrev og til slutt 

konvertere de til kunder.
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Tips for å lage gode Call to Actions 

Synlig: Fang blikket til leseren. Hvis ingen ser CTAene er det heller ingen som klikker. 

Relevant: Tekst og utseende på CTAen bør være relevant til resten av innholdet. Handler 

innholdet om sosiale medier kan du tilby nyhetsbrev om nye artikler på emnet. Vær også 

bevisst på fargevalg. 

Fristende: Det du gir fra deg bør ha en verdi for leseren. Ved å tilby gratis veiledning, e-

bøker eller informasjon kan du øke antall klikk. 

Kampanjer er svært nyttig for å 

drive trafikk fra sosiale medier 

til nettsiden din. Du bør ikke 

sende målrettet trafikk direkte 

til ditt nettsted. Hver kampanje 

bør ha en egen landingsside der 

besøkende kan lese mer, bestille 

eller registrere seg. 

Hva er en landingsside? 
Formålet med en landingsside er å konvertere besøkende til kontakter, eller kontakter til 

kunder. En landingsside skal ha et tydelig formål og budskap uten de elementene du 

vanligvis har på nettsiden. I stedet for å sende målrettet trafikk direkte til ditt nettsted bør 

du ha en landingsside som er spesialtilpasset formålet. 

Du kan bruke landingsside for at kunder skal: 

‣ Legge inn bestilling på et produkt eller en tjeneste 

‣ Legge igjen kontaktinformasjon slik at de over tid kan konverteres til betalende kunder 

‣ Få utfyllende informasjon som kan føre til salg eller anbefalinger 

‣ Like blogginnlegg, dele det videre eller andre Call to Actions 
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‣ I Cloudnames foretrekker vi å tilby noe som har 

verdi for kunden eller er vanskelig å si nei til. Ved å 

tilby gratis informasjon, veiledning og e-bøker i 

bytte mot kontaktinformasjon, har vi blitt kjent 

med mange som deg og noen av disse vil senere bli 

våre kunder eller tipse andre om oss.
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For å lykkes med din landingsside er det avgjørende at du markedsfører siden slik at den 

er lett å finne frem til. 

Har du lav konvertering på dine landingssider? 

Ikke bruk mange penger på en landingsside før du har testet den ut. Vår generelle 

anbefaling er å teste ut tre til fem versjoner av en landingsside og at du tester dem ut på en 

tydelig definert målgruppe. Sosiale medier er perfekt for å sende spesifikke målgrupper 

for å teste ut din landingsside. Av og til kan små endringer øke antall konverteringer 

drastisk. 

Vanlige årsaker til lav konvertering: 

‣ Lite tilfredsstillende brukeropplevelse som følge av dårlig design. 

‣ Budskapet på landingssiden stemmer ikke overens med besøkendes forventninger 

‣ For mye informasjon og detaljer å sette seg inn i 

‣ For lite informasjon til at besøkende forstår verdien 

‣ Besøkende forstår eller finner ikke Call to Actions 

Husk at du oppnår best mulig konvertering med en landingsside som har pent og tydelig 

design (som er konsistent). 

Du bør benytte muligheten til å måle trafikken en kampanje genererer. I og med at en 

landingsside er separert fra resten av nettsiden din er det enkelt å få god innsikt. 

Vær oppmerksom på at alle dine markedsføringsaktiviteter bør ha en egen landingsside 

som er tilpasset formålet. Med det rette verktøyet er det enkelt å lage landingssider som 

øker konverteringer. 

  

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Blogg 
En blogg er en plattform du kan legge til på ditt nettsted for å dele relevant og nyttig 

innhold for dine besøkende, eksisterende og potensielle kunder. Her kan du dele tanker, 

informasjon, hendelser og oppdateringer. Du kan gjerne bruke bloggen til 

innholdsmarkedsføring for å tiltrekke besøkende. 

Ved å dele nyttig innhold på bloggen din understreker du lidenskapen for bransjen og en 

god blogg kan hjelpe deg å bygge relasjon med eksisterende og potensielle kunder. Med 

godt innhold på bloggen kan du dessuten øke trafikken til nettstedet ditt og du får mye 

bedre organisk treff i søkemotorene. 

En av grunnene til at innholdsmarkedsføring er så effektivt er fordi du kan kommunisere 

med kundene uten at du i første omgang prøver å selge noe. Ved å produsere stoff som 

kan være relevant for din målgruppe kan du lokke dem til nettsiden din. Ideelt sett bør du 

dele så mye nyttig og relevant innhold som mulig – unngå for mye selvpromotering. Blir 

det for mye mas kan du skremme vekk potensielle kunder. 

‣ Prøv å del så mye relevant innhold som mulig. Du kan også dele andres innhold på 

sosiale medier for å øke trafikken til dine sosiale mediekanaler og videre til nettsiden 

din. 

Du kan gjerne bruke humor i bloggen din (der det lar seg gjøre). Vi vet at mange har hatt 

stor suksess med å bruke humor som en del av innholdsmarkedsføring – og det er også 

med på å gi personlighet til din merkevare. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

‣Hovedmålet med å blogge er tiltrekke og holde på kunder ved å 

dele nyttig og relevant innhold som har verdi for leseren. Du bør 

integrere blogging i markedsføringsstrategien din og dele innhold 

konsekvent.
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Kundeservice 
Ved å tilby dine kunder et pent og fungerende nettsted og muligheten til å be om hjelp på 

sosiale medier, tilbyr du allerede god kundeservice. For det første er det mye enklere å ta 

kontakt på sosiale medier og kundene får hjelp på et sted som de allerede liker å tilbringe 

tid på. 

En av de mest populære metodene for å 

forbedre kundeservice på ditt nettsted er å 

integrere en chat på siden din. 

Det har aldri vært enklere å lage et 

chatsystem på ditt nettsted enn i dag. Du 

kan til og med sette opp automatiske svar 

når bestemte ord dukker opp i chatten. 

I følge våre undersøkelser ser det ut til at mer enn 50 % av nettbrukere mener at det mest 

verdifulle et nettsted kan tilby er muligheten for å kunne stille spørsmål i sanntid, enten 

på en chat eller på sosiale medier. 

 En gjennomsnittlig bedrift vil høre fra om lag 4 % av sine misfornøyde kunder. Overvåk 

samtaler og vær klar til å gripe inn og endre på kundeopplevelsen. Ifølge Ruby Newell 

Legner i ”Understanding Customers” krever det 12 positive kundeopplevelser for å rette 

opp i en uoppklart, negativ kundeopplevelse. 

 Ved å tilby kundeservice på sosiale medier lever du opp til kundenes forventninger og du 

får muligheten til å overvåke samtaler og raskt gripe inn for å besvare spørsmål, rette opp 

i misforståelser eller delta i samtaler som er aktuelle.  

 
Krisehåndtering 
Du kan ikke kontrollere kommentarer eller 

innvendinger fra besøkende. Det siste man 

ønsker er å stå ovenfor en krise. Det vil 

alltid være folk på sosiale medier som er 

ute etter å ødelegge for andre, men krisen 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

‣ I Cloudnames ber vi aktivt om 

tilbakemelding fra våre kunder slik at vi 

kan forbedre tjenestene våre. Vi 

anbefaler deg til å gjøre det samme!

Beredskap: Vær klar for å hoppe inn i 

samtaler og besvare kommentarer på 

sidene dine. Sjekk hvem som har publisert 

hva og når og vurder om det skal besvares, 

fjernes eller rapporteres.
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kan unngås hvis du løser problemet i tide. 

 Av og til kan negative tilbakemeldinger være en god mulighet for å vise at du yter god 

kundeservice og opptrer profesjonelt til tross for omstendighetene. Du kan besvare 

henvendelser fra frustrerte brukere med forståelse og fjerne eller blokkere uønskede 

brukere. Av og til kan du snu det negative til noe positivt og få god publisitet for 

merkevaren. 

Lag en plan for hvordan du skal håndtere kriser. Hvis du er usikker på dette området kan 

du se nærmere på opplæringsprogrammer for kundeservice eller overlate jobben til 

Cloudnames. Vi har erfaring med å identifisere og forhindre kriser på sosiale medier. 

  

E-postkonvertering 
Du har kanskje lagt merke til at mange bedrifter - Cloudnames inkludert - ønsker å gi deg 

en fordel i bytte mot din e-postadresse? Det kan være rapporter, analyser eller slik som i 

dette tilfellet: å laste ned en e-bok. Gode markedsførere spør alltid etter din e-post 

adresse. 

E-post er en rimelig og kostnadseffektiv form for markedsføring. I tillegg er e-post en 

sterk kanal for konvertering. Alle digitale kanaler har sine særtrekk. E-post er ikke noe 

unntak. Den egner seg godt for bygging av kundelojalitet og dermed også økende 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

I og med at e-post er en svært 

kostnadseffektiv markedsføringskanal er 

det lurt å sette i gang målrettede tiltak for å 

få e-postlisten din til å vokse. Du kan bruke 

sosiale medier for å samle inn e-

postadresser med kampanjer, 

konkurranser, gratis informasjon i bytte 

mot e-postadresser – mulighetene er 

mange.
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omsetning pr kunde. E-postmarkedsføring kan automatiseres både i forhold til innhold og 

design og synkroniseres opp mot andre markedsføringsaktiviteter. 

Ved å personifisere kommunikasjonen kan du også etablere personlig statistikk på 

kundene dine. E-postmarkedsføring gir god statistikk og mengder av data som kan 

analyseres. Som digital markedsfører vet du om den blir åpnet, om den blir lest og om 

kundene konverterer. 

I Cloudnames tilbyr vi gratis informasjon om emner vi er gode på – eksempelvis denne 

guiden, webdesign og søkemotoroptimalisering for å nevne noe. 

Send oss gjerne en mail til info@cloudnames.com om du vil ha flere av våre guider eller 

har tips på en guide du mener vi bør lage! 

Det viktigste er at du tilbyr noe som er interessant for 

din målgruppe og som er relevant for din bransje. 

Klarer du å tiltrekke og engasjere riktig målgruppe 

med innholdet ditt vil det bli enklere å selge produkter 

og tjenester ved en senere anledning. 

Sporingspiksler 

Både på nettsiden og på mange sosiale mediekanaler kan du ta i bruk sporingspiksler 

(tracking pixel). Dette er en kodesnutt som du plasserer på den nettsiden du ønsker å 

følge. Det kan være utfordrende å få dette til, men dette er absolutt noe du bør få på plass! 

Med kodesnutten riktig plassert på nettsidene dine kan du få et detaljert resultatet av din 

kampanje. Kodesnutten kan også brukes til å nå ut til din målgruppe eller å måle hvem 

som åpner e-poster. 

På Facebook har det til nå vært vanlig å skille mellom det som kalles en piksel for 

egendefinert publikum og konverteringssporingspiksel. Dette var forvirrende for mange. 

Heldigvis har Facebook gjort om dette slik at du kun behøver å forholde deg til en piksel. 

Kort forklart er dette en piksel som legges til på alle sidene på ditt nettsted. Denne 

pikselen har opp til 180 dagers hukommelse. Du kan bruke denne til å lage ditt eget 

publikum som for eksempel “siste 180 dagers besøkende på mitt nettsted” og promotere 

en Facebook annonse utelukkende mot disse. Du kan også kombinere dette slik at det 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

‣ Husk å legge til Call to Action 

i e-postene du sender ut.
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gjelder besøkende, men kun de som har 

besøkt  bestemte sider. 

På Facebook kan du ha en kampanje som 

du ønsker å måle i forhold til antall salg du 

har hatt. Da vil denne kodesnutten 

registrere aktivitet som skjer på den siden 

som  kommer etter at kunden har betalt. 

Det kan også være en kampanje hvor du 

vil måle hvor mange som har lastet ned en 

brosjyre fra ditt nettsted eller tegnet et 

abonnement hos deg. Mulighetene er 

mange. 

Resultatene kan analyseres på mange 

måter. Start med en enkel målestokk. Mål 

gjennomsnittet for rekkevidde, klikk, likes, 

delinger og samtaler. For hvert nye innlegg 

eller annonse kan du dermed måle 

resultatet opp mot gjennomsnittet. Du vil 

raskt lære hvordan du kan gå frem får å 

oppnå bedre resultater. 

  

Google Analytics 
Google Analytics er en 

gratistjeneste som gir deg detaljert 

oversikt over all trafikk på ditt 

nettsted. Som med det meste kan 

du få tilgang til grunnleggende 

data gratis og eventuelt senere 

betale for en oppgradert tjeneste. 

Gratisversjonen holder i massevis 

for de aller fleste. Det viktigste er 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Usikker på om du har gjort det 

riktig? 

Om du allerede har tatt i bruk piksler, men 

er usikker på om du har gjort det rett, er 

det et enkelt verktøy som kan anbefales: 

Det får du som et lite programtillegg i 

nettleseren Chrome. Når du er inne på 

siden din kan du klikke på ikonet oppe i 

menyen og den viser deg piksler som er 

installert og status på pikselen.
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at du kommer i gang! Med Google Analytics får du en god oversikt over hvordan dine 

besøkende navigerer seg gjennom dine sider, men også hvor 

de kommer fra. 

Med Google Analytics kan du få detaljert informasjon om 

hvor kundene kommer fra, hvor lenge de blir på din side, 

kjønn og hvor de er lokalisert geografisk. 

Første steg bør være å generere de beste nøkkelordene 

for et spesifikt marked. Du bør ikke bruke generelle 

termer eller ord som ikke er til hjelp i optimaliseringen 

av annonsen. 

Hvis dine valgte nøkkelord er veldig vanlige vil du mest sannsynlig ende opp med å 

komme langt ned på resultatlisten i søket da populære søkerord vil ha høye bud. Fokuser 

heller på grupper av 5-10 rekker av nøkkelord som du grupperer i annonsen. Dette vil 

mest sannsynlig gi innsparinger i markedsbudsjettet og øke ROI (resultatet av 

investeringen). 

Hvis du ikke allerede er en bruker: Søk opp Google Analytics i Google og lag en bruker før 

du går videre. Husk at det kan ta noen timer før du får en oversikt. Straks du har laget en 

bruker kan du tilpasse dashbordet etter behov. Dashbordet vil gi deg mulighet til å samle 

inn alle data du måtte ønske å se hver gang du logger inn. Du kan også definere flere 

dashbord med widgetter (små programtillegg) som viser kart, tidslinjer etc., for å få et 

raskt overblikk. 

Informasjon om hvilket innhold som holder på dine besøkende på ditt nettsted eller 

hvilket innhold som har en høy klikkrate er viktig. Dette vil hjelpe deg til å produsere 

bedre innhold som snakker med dine besøkende og mindre innhold som ikke gjør det. 

Kunnskap om hvor dine besøkende kommer fra og hva de gjør på ditt nettsted vil hjelpe 

deg å skreddersy ditt nettsted og din markedsføring til eksisterende kunder, og skaffe nye 

kunder. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små

Tips: 

Bruker du WordPress finnes 

det en rekke utvidelser som 

kan gjøre data fra Google 

Analytics tilgjengelig i ditt 

WordPress dashbord.
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Google AdWords 

Google AdWords er en av de mest effektive måtene du kan skaffe trafikk til kampanjen 

din. Men dette krever at det gjøres riktig, hvis ikke sløser du både tid og penger. 

‣ Google Adwords er et verktøy som gjør at du kan knytte kampanjer din opp til søkeord i 

Google. Du betaler kun når noen klikker på din annonse. Du kan annonsere lokalt og 

globalt og du velger selv hvor stort budsjett du ønsker å starte med. 

‣ Et annet viktig poeng er å bruke filter. Filtre er negative nøkkelord som ekskludere søk 

som inkluderer disse ordene. Filtre er også effektive når du skal analysere hvor lite 

effektive nøkkelord er for å kommunisere budskapet i din kampanje. Hvis du ikke tester 

din innsats med hensyn til de nøkkelord du bruker risikerer du å kaste bort både tid og 

penger. 

‣ Når du kjører en kampanje bør du ikke sende trafikken direkte til ditt nettsted, bruk 

heller en landingsside. Hvis besøkende selv må lete seg frem til kampanjen på ditt 

nettsted kan du miste mange potensielle kunder da mange ikke vil bruke tid på dette. 

Det tar tid å lage landingssider for hver kampanje, men innsatsen betaler seg gjennom 

flere kjøp. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Retningslinjer for sosiale medier 
De fleste mediekanaler har brukervilkår som brukerne må forholde seg til. Vi har gått 

gjennom retningslinjene til Facebook, Twitter og LinkedIn og gir deg her en 

oppsummering av det viktigste du bør tenke på.  

Det er mange måter du kan uttrykke og synliggjøre deg på i sosiale mediekanaler. 

Informasjon, bilder og videoer deles daglig av millioner på et stort antall plattformer. 

Men, spørsmålet er om innholdet i dette er trygt, ikke krenkende og akseptert? 

Facebook tilbyr brukervilkår som detaljert beskriver sin policy´s prinsipper. De sier 

åpent: De gjør sitt beste for at bruk av Facebook skal være trygt, men de kan ikke 

garantere det. De sier ofte at de  trenger dere (brukerne) til å hjelpe seg med å holde 

Facebook trygt. 

Retningslinjer for å minimere risikoen 

I sosiale medier er det svært kort vei til publisering og du bør tenke nøye gjennom om 

innlegg kan være i konflikt med hvordan du ønsker å fremstå, brukervilkår eller 

lovbestemmelser. 

Når du skal lage en markedsføringsplan bør du derfor lage eller oppdatere retningslinjer 

for hvordan du vil fremstå i dine sosiale mediekanaler. 

Her er noen tips til hva du bør tenke på når du skal lage eller oppdatere retningslinjer for 

bruk av sosiale medier: 

‣ Etisk standard: Ha klart for deg hvordan du vil fremstå og at du ikke publiserer noe 

som kan krenke noen. 

‣ Kundebehandling: Lag retningslinjer for hvordan klager, kritikk eller feilaktige 

påstander skal håndteres. 

‣ Opphavsrett: Pass på at du ikke bryter de allmenne opphavsrettbestemmelsene når du 

publiserer bilder, videoer eller annet innhold som du ikke eier. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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‣ Og ikke minst: Bruk sunn fornuft. Er du i tvil om du skal legge ut noe kan det være 

lurt å la være. 

Ønsker du å bla gjennom retningslinjene til flere forskjellige sosiale medier og bedrifter 

kan du gå inn på: http://socialmediagovernance.com/policies/ 

Det kan også hende at du blir vitne til innhold som er krenkende eller upassende. La oss 

se litt nærmere på retningslinjene til de store sosiale mediekanalene. 

Facebook 
” Vi gjør vårt aller beste for å holde 

Facebook sikkert, men vi kan ikke 

garantere for dette. Vi trenger din hjelp til 

å holde Facebook sikkert, og det 

inkluderer at du forplikter deg til 

følgende...” 

Facebook ber brukerne om å ikke 

publisere uautorisert kommersiell 

kommunikasjon (f.eks. spam - uønsket 

eller falsk reklame) eller samle inn innhold 

eller informasjon fra brukerne. Brukere blir også bedt om å ikke laste opp virus eller 

annen skadelig kode. Du skal heller ikke mobbe, true, trakassere brukere eller oppfordre 

til eller muliggjøre noen form for brudd på denne erklæringen eller våre retningslinjer. 

Retningslinjer for data 

Facebook har nylig oppdatert retningslinjene for innsamling av data. Facebook oppgir at 

retningslinjene er ment for å beskytte brukerne. Facebook samler inn informasjon om alt 

du gjør og all informasjonen du oppgir. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Facebook samler inn innhold og annen informasjon du oppgir når du bruker tjenestene, 

inkludert når du oppretter en brukerkonto, oppretter eller deler innhold og sender 

meldinger eller kommuniserer med andre. 

Dette kan være informasjon som finnes i eller handler om innholdet du oppgir, som f.eks. 

stedet et bilde er tatt, eller datoen en fil er opprettet på. Facebook samler også inn 

informasjon om hvordan du bruker tjenestene deres, som f.eks. hvilke typer innhold du 

viser eller samhandler med, eller hvor ofte og hvor lenge aktivitetene dine pågår. 

  

Nettverk og tilknytninger 

Facebook samler inn informasjon om personene og gruppene du er knyttet til, og hvordan 

du samhandler med dem, som f.eks. hvem du kommuniserer mest med eller hvilke 

grupper du liker å dele ting med. 

Facebook samler også inn kontaktinformasjon som du oppgir hvis du laster opp, 

synkroniserer eller importerer informasjon (som f.eks. en adressebok) fra en enhet. 

Enhetsinformasjon 

Du bør også være oppmerksom på at Facebook samler inn informasjon fra eller om 

enhetene du bruker. De samler blant annet informasjon om operativsystem, 

maskinvareversjon, enhetsinnstillinger, filnavn og programvaretyper, batteri- og 

signalstyrke og enhetsidentifikatorer. 

De samler også informasjon om enhetsposisjoner, inkludert spesifikke geografiske 

posisjoner, som kan tilegnes gjennom GPS-, Bluetooth- eller WiFi-signaler. 

Tilkoblingsinformasjon, slik som navnet på mobiloperatør eller internettleverandør, 

nettlesertype, språk og tidssone, mobiltelefonnummer og IP-adresse blir også samlet inn. 

Teknisk sett samler Facebook inn informasjon om alle typer aktiviteter du foretar på 

internett. Vi antar derfor at det ikke kan være vanskelig å forhindre krenkende eller 

upassende innhold. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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George Orwell ”1984” 

I Cloudnames har vi ofte lurt på om Mark Zuckerberg har lest Orwell sin bok ”1984” som 

ble skrevet i 1948. Boken forklarer et samfunn der regjeringen, eller ”Storebror”, 

overvåker alt som blir sagt og gjort i samfunnet. Orwell kunne selvfølgelig ikke forutse 

Facebook eller sosiale medier og alle detaljene de vet om oss alle, men han var i alle fall 

forbausende treffsikker. 

Twitter 
Twitter har innført noen begrensninger på hvilke typer innhold som kan publiseres via 

Twitter. Disse begrensningene er i overensstemmelse med juridiske krav, og er ment for å 

gjøre Twitter bedre for alle. 

Det er ikke tillatt å utgi seg for å være andre personer via Twitter-tjenesten på en måte 

som kan eller har til hensikt å villede, forvirre eller lure andre. Twitter kan ugyldiggjøre 

brukernavn på vegne av selskaper eller enkeltpersoner som innehar juridiske rettigheter 

eller varemerkebeskyttelse for disse brukernavnene. Kontoer som bruker firmanavn og/

eller logoer for å villede andre, kan bli avstengt på permanent basis. 

Det er ikke tillatt å publisere eller offentliggjøre privat eller konfidensiell informasjon om 

en annen person, for eksempel kredittkortnummer, gateadresse eller fødsels-/

personnummer, uten uttrykkelig godkjenning og tillatelse fra vedkommende. Det er ikke 

tillatt å publisere intime bilder eller videoopptak som ble tatt eller distribuert uten 

samtykke fra personen som er avbildet eller filmet. 

Twitter tar ikke ansvar for innhold som blir publisert gjennom tjenesten. Ansvaret ligger 

på den som har publisert innholdet. Bruk eller tillit til innhold som publiseres på Twitter 

skjer på egen risiko. 

Ved å bruke Twitters tjenester kan du med andre ord ikke holde Twitter ansvarlig for 

innhold, inkludert eventuelle feil eller tap og skade som følge av bruken av innhold som 

blir publisert, sendt på e-post, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig ved hjelp av 

tjenesten. 

Twitter påberoper seg ingen rettigheter til innholdet som brukerne publiserer, i 

motsetning til Facebook. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har spørsmål - store eller små
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Twitters håndheving av reglene: ” Vår målsetting er å tilby en tjeneste som gjør det mulig 

for deg å finne og motta innhold fra kilder som interesserer deg, samt dele innhold med 

andre. Vi respekterer eierskapet til innholdet som brukerne deler, og hver enkelt bruker er 

ansvarlig for sitt eget innhold. På grunn av disse prinsippene utfører vi ikke aktiv 

overvåking eller sensur av brukerinnhold, bortsett fra i enkelte tilfeller som er beskrevet 

nedenfor”. 

LinkedIn 
Når du bruker LinkedIn kan det hende at du finner innhold eller informasjon som er 

unøyaktig, ufullstendig, forsinket, villedende, ulovlig, støtende eller på annet vis skadelig. 

LinkedIn kontrollerer vanligvis ikke innhold som legges ut av medlemmene sine. 

Er du en bruker på LinkedIn samtykker du i at LinkedIn ikke er ansvarlig for 

informasjonen på siden eller for eventuelle skader som skulle oppstå fordi du bruker eller 

stoler på innholdet eller informasjonen. 

  

Begrensninger 

LinkedIn forbeholder seg retten til å begrense bruken din av tjenestene, inkludert antall 

forbindelser og hvorvidt du kan kontakte andre medlemmer. LinkedIn forbeholder seg 

retten til å begrense, suspendere eller avslutte kontoen din hvis de har grunn til å tro at du 

bryter denne avtalen eller loven, eller hvis du misbruker tjenestene. 

  

Kriterier 

LinkedIn har også en liste over ”Hva du kan gjøre og ikke gjøre”. Vi ønsker å dele en 

oppsummering av denne listen med deg fordi disse retningslinjene er godt satt sammen 

og kan gjelde for alle sosiale mediekanaler: 

Du samtykker i at du vil oppgi nøyaktig informasjon og holde informasjonen oppdatert, 

bruke ditt virkelige navn og forøvrig bruke tjenestene på en profesjonell måte.   
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”Hva du ikke kan gjøre”-listen er så lang at vi har plukket ut de vi mener er verdt å nevne. 

Listen begynner med å advare mot å opptre uærlig eller uprofesjonelt, inkludert at du ikke 

vil legge ut upassende, unøyaktig eller støtende innhold. De fraråder også brukere fra å 

fylle inn telefonnummer i ”tittel” eller et annet felt, eller å ha med e-postadresser, 

gateadresser eller personlig identifiserbar informasjon som ikke har et felt stilt til rådighet 

av LinkedIn. 

  

Du samtykker i at du ikke vil: 

‣ Bruke et bilde som ikke likner på deg, eller et portrettbilde, i profilen din; 

‣ Opprette en falsk identitet på LinkedIn; 

‣ Oppgi nåværende eller tidligere stillinger og kvalifikasjoner som er uriktige; 

‣ Oppgi at du er eller har vært tilknyttet en person eller enhet, uten at dette stemmer; 

‣ Utgi deg for å være en annen, inkludert men ikke begrenset til bruk av et pseudonym; 

‣ Opprette en medlemsprofil for andre enn deg selv (en ekte person); 

‣ Invitere personer du ikke kjenner til å bli med i nettverket ditt; 

‣ Bruke eller forsøke å bruke kontoen til et annet medlem; 

‣ Trakassere, misbruke eller skade en annen person; 

‣ Sende søppelpost eller annen uønsket kommunikasjon til andre; 

‣ Saumfare eller kopiere profiler og annen informasjon om andre ved hjelp av andre 

metoder (inkludert søkeroboter, plugin-moduler for og tillegg til nettlesere samt annen 

teknologi og manuelt arbeid); 

‣ Opptre på en måte som er lovstridig, ærekrenkende, støtende, uanstendig, 

diskriminerende eller på annet vis upassende; 

Listen fortsetter, men vi har valgt ut de vi mener at er viktigst. I motsetning til Facebook 

og Twitter krever LinkedIn mer av brukerne sine. 
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Mye å sette seg inn i? 

Du kan overlate mesteparten av jobben til 
Cloudnames 

Cloudnames tilbyr komplette pakkeløsninger. Vi har et variert utvalg av tjenester fra 

ledende nettskybaserte bedrifter som Amazon, Google, Zendesk, Salesforce og mange 

flere. Vårt fokus er å tilby markedsledende skyløsninger til våre kunder. 

Avhengig av ditt behov og dine ambisjoner kan du velge komplette pakkeløsninger fra 

Cloudnames hvor vi tar oss av nesten alt. Du kan konsentrere deg innholdet du ønsker å 

bruke på nettsiden. Vi laster opp, tilpasser designet og hjelper deg med alle løpende 

oppdateringer. Vi tilbyr alt fra integrasjon til sikkerhet. Enkelt fortalt: Vi vil hjelpe deg 

med de verktøyene du trenger for å bli god på nett. 

Hvordan kan Cloudnames hjelpe deg? 

Sikker, pålitelig og robust nettlagring i sky 

Cloudnames tilbyr virtuelle netthotell med flere servere på en gang, heller en ett spesifikt, 

fysisk senter. Fordelene er mange, ikke bare er det sikkert, mye for pengene og raskt, men 

også svært pålitelig. Hvis en server er nede, er det flere andre som tar seg av trafikken. En 

annen fordel er at du kan utvide kapasiteten etterhvert som behovet øker. Det er lettvint 

for deg, du kan konsentrere deg om det du er god på, vi tar oss av resten. 

Det finnes mange måter å tilby netthotell. De fleste netthoteller har et serverrom og en 

internettilgang eller en “hybrid” hvor noe er lokalt og noe ligger i skyen. Dette er gjerne 

forklaringen på at mange opplever at tjenestene kan være ustabile og at nettstedet erfarer  

nedetid på servere fra tid til annen. Cloudnames sørger for at du har tilgang til den beste 

plattformen til enhver tid – og til en konkurransedyktig pris. 

Vår fremtidsrettede nettskybaserte teknologi garanterer at ditt nettsted er sikkert, pålitelig 

og tilgjengelig fra hvor som helst. Amazon er verdensledende i bruk av den siste 
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teknologien. Dette får du tilgang til uten at det koster deg noe ekstra. Våre leverandører er 

best innenfor sine områder. Ellers ville de ikke ha vært våre partnere. 

Amazon EC2 nettskyplattform har vist seg å holde de høyeste sikkerhetsstandarder, 

beskytter kunder mot uønsket adferd som hacking eller virus. Derfor er vi stolte over å 

kunne tilby dette til våre kunder. Vi er også blant de få som tilbyr  “emergency backup” for 

alle kunder. Administrerer du nettstedet ditt selv, lager du gjerne rutiner for 

sikkerhetskopiering (dessverre er det alt for mange som glemmer dette). Gjør vi jobben 

for deg er det alltid satt opp backup som sendes til deg regelmessig  og beholdes av oss. 

Skulle du likevel- tross alle sikkerhetsoppsett gjøre noe galt, bli utsatt for virus eller 

ondsinnet angrep, ja da har Cloudnames emergency recovery i bakhånd for alle kunder - 

store som små. Da vet du, at uansett hva som kan gå galt (som tross alt er unntaket) så har 

vi tenkt på sikkerhet for deg og kan alltid  gjenopprette data og hele nettstedet ditt slik det 

var før noe gikk galt. 

  

Cloudnames Domene 

Alt starter med en god nettadresse. Cloudnames tilbyr mer enn 200 ” generic Top Level 

Domain extensions”. Du kan begynne å lete etter ditt perfekte domenenavn på 

www.cloudnames.com. 

  

Cloudnames applikasjoner 

Vår plattform er integrert med Googles nettjenester så du kan ha Google e-post og Google 

applikasjoner tilgjengelig for deg og ditt team til enhver tid, fra hvor som helst og på alle 

dine enheter. I tillegg tilbyr vi andre løsninger for å administrere nyhetsbrev, sikkerhet, e-

handel og betalingsløsninger. Vi tilbyr også markedets ledende WordPress CMS-løsning 

for å designe ditt nettsted. 

Cloudnames Webdesignpakker 

De fleste webhostingbedrifter tilbyr tradisjonelle løsninger. Kunden må selv stå for design 

eller ansette en webdesigner. Derfor har så mange bedrifter statiske nettsider som sjeldent 
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oppdateres. De mange “gratisløsningene” som tilbyr erfarer mange som en blindvei. Ja, du 

kan komme fort i gang - men du stopper opp straks du skal ta i bruk (integrere) andre 

nødvendige tjenester. Cloudnames tilbyr løsninger som er enkle å ta i bruk og 

administrere over tid og hjelper deg med alle løpende oppdateringer: du får et moderne 

nettsted av høy kvalitet. 

Vi tar i bruk den nyeste teknologien, med moderne responsive design for å utvikle ditt 

nettsted og legger til de tjenester dine kunder etterspør. Våre webdesignprodukter blir 

regelmessig fornyet og ditt nettsted blir oppdatert med nye og forbedrede versjoner både 

når det gjelder design og programvare. 

  

Cloudnames søkemotoroptimaliseringsløsning 

Mange er opptatt av å komme høyt opp i søk - organisk som betalt. Da er det viktig å 

forstå at først må en ha et nettsted som fungerer optimalt. Det å ha ett nettsted som ser 

pent ut og er funksjonelt er en stor fordel for din bedrift. Men det er også kun det første 

steget for å skape en lønnsom tilstedeværelse på nett. Neste steg er å sikre at din 

målgruppe finner frem til dine produkter og tjenester Alle våre løsninger kommer 

inkludert med verktøy for SEO. 

Cloudnames kan hjelpe deg å bli god på sosiale medier 

Når du har laget et innbydende og fungerende nettsted kan vi hjelpe deg å fortelle det til 

verden. Våre løsninger inkluderer ferdig oppsett av de verktøyene du trenger for å koble 

ditt nettsted til annonsering på for eksempel Facebook og Google Ads. Vi bruker 

markedets beste verktøy for å hjelpe deg å spre ditt budskap til en overkommelig pris. 

Cloudnames kan også hjelpe deg med å administrere kommunikasjon med eksisterende 

kunder og tiltrekke potensielle kunder i takt med bedriftens vekst. 

Ring oss gjerne på tlf 23 89 68 11 eller send e-post til info@cloudnames.com om du har 

spørsmål eller kommentarer til denne guiden eller vil ha hjelp med ditt nettsted. Ikke vær 

redd for “dumme” spørsmål! Vi vet at det er mye å sette seg inn i - for alle - men vi lover å 

hjelpe deg! 
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Om du vil bruke innholdet i denne guiden kan du fritt gjøre dette såfremt du gjengir oss 

som kilde med teksten «Denne teksten er hentet fra Cloudnames guide til sosial 

mediemarkedsføring. Du finner siste oppdaterte guide på denne linken (LINK)» 
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Kort forklaring til noen ord og uttrykk 
du ofte møter 
Annonsebannere/bannerannonse: Reklame på nettsider som du som regel kan 

klikke på og som sender deg videre til en landingsside eller nettsted 

Beacon: (Fyrtårn) Opprinnelig brukt om fyrtårn og liknende som sender ut signaler. I 

markedsføringsverdenen handler dette om bluetoothteknologi som sender signaler til 

mobiltelefonen din, for eksempel for å lokke deg inn i en butikk du går fordi. 

Content Marketing: (se innholdsmarkedsføring)  

Displayannonsering: Det “nye” ordet for bannerannonser og innramming, gjerne 

interaktive. 

Hashtag: Nøkkelord som merkes med # - På Twitter og i andre sammenhenger slik at de 

er søkbare  

Inbound Marketing: Et samlebegrep for all markedsføring som skal få potensielle 

kunder til å oppsøke deg (pull). Dette i motsetning til outbound (push, kalles også 

interruptive fordi den avbryter), som for eksempel telefonsalg eller annonser. Metodikken 

er Tiltrekke, Konvertere, Lukke, Begeistre. 

Innholdsmarkedsføring: På engelsk content marketing. Målet er å lage noe som gir 

relevant og verdifull informasjon til kunden. Formater kan være blogginnlegg, apper, 

infografikk, guider, video, e-bøker. Innholdsmarkedsføring er en del av Inbound-

metodikken og handler i tillegg om alt mulig man kan tilby av innhold, ikke bare digitalt. 

Konvertering: Når noen gjennomfører en handling som er verdifull for din bedrift. For 

eksempel kan en konvertering være et klikk på en annonse, et salg, et besøk på en nettside 

eller en bestilling (for eksempel en gratis e-bok.) 

Landingsside: En side som er laget på nettstedet som man gjennom digital 

markedsføring tilpasser nøyaktig til kampanjen. Ofte brukt i A/B-testing 

Mobile flater: Mobiltelefoner, nettbrett og alle dingser man kan tilkobles nettet 
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Marketing automation: Programvare og teknologi som er utviklet for effektivisere 

markedsføring på nettet samt å automatisere repeterende oppgaver. 

Native advertising: Innholdsmarkedsføring som er synlig/integrert i en nyhetsstrøm på 

sosiale medier eller i en nettavis, og som likner på annet innhold. Native advertising er 

omstridt. 

Programmatiske kjøp: Kjøp og salg av annonser gjennom maskiner. Automatiserte 

annonsekjøp likner på en nettbørs, og en annonsør benytter software for å kjøpe 

annonseplass. Real Time Bidding (RTB) er en måte å gjennomføre automatiske 

annonsekjøp. 

Remarketing/retargeting: Innsamling av brukerdata og å levere annonser til personer 

på bakgrunn av innsamlede data. Remarketingverktøy lar deg lage skreddersydde tilbud 

basert på brukerens adferd og surfehistorikk.   

Responsivt design: Nettsider som tilpasser seg skjermflatene de vises på. 

Sporingspiksler (tracking pixel): Dette er en kodesnutt som du plasserer på den 

nettsiden du ønsker å følge 

Webinar: Interaktiv “Live” sending av seminar på nettet. Lagrese gjerne og sendes til 

interesserte etterpå. 

Widgets: Ferdiglagede små programmer tilpasset nettsider, datamaskiner eller mobile 

flater  
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Noen vanlige forkortelser 
A/B-testing: Med rette verktøy kan man teste ulike versjoner av bannerannonser, 

landingssider, bilder, ja nær sagt hva som helst og velge den som virker best. 

API (Application Programming Interface): En tilkoblingsmetode som deler data 

mellom ulike programmer 

CAC (Customer Acquisition Cost): Anskaffelseskostnad for å få tak i en ny kunde 

CPM (Cost Per Mille): Hvor mye du betaler for 1000 visninger av din annonse. 

CTR (Click Through Rate):  Antall ganger en annonse blir klikket på delt på antall 

visninger annonsen har hatt.  Jo høyere CTR, desto bedre. 

CPC (Cost Per Click) eller PPC (Pay Per Click): Kostnaden for hvert klikk du får på 

annonsen din. 

CPA (Cost Per Action, kostnad per handling, noen sier også Cost Per 

Conversion): Er en prismodell for digitale annonser, hvor annonsøren betaler for en 

spesifisert handling –  en visning, et klikk, en innsendelse av et skjema eller salg. 

CRM (Customer Relation Management): kunderelasjonshåndtering - program som 

hjelper deg å følge opp dine kunder og kontakter 

CTA (Call To Action): Handlingsutløsende lenke eller bannerannonse som inviterer til 

handling, f.eks “kjøp nå”, “registrer deg her” og så videre. 

PPC (Pay Per Click): Et samlebegrep for betalt annonsering i søkemotorer. Du betaler 

for faktisk trafikk: Annonsøren betaler en liten sum hver gang noen klikker på annonsen, 

for eksempel 50 øre per klikk. 

RTB (Real Time Bidding): Tillater annonsører å kjøpe opp annonseplasser automatisk 

gjennom en annonsebørs. Ved å stille inn ulike kriterier for hvor annonsene skal 

plasseres, åpnes det en budrunde for de aktuelle plassene. Det hele foregår i sanntid og 

med en høy hastighet, noe som gir en effektiv budrunde effektiv. Se også Programmatic 

buying. 
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ROI (Return on Investement): Resultatet av investeringen, siden “alt” kan måles er 

dette et uttrykk som ofte brukes når man måler hvor mye man får igjen for f.eks en 

Facebookannonse 

SoMe (Sosiale Medier): Forkortelse for sosiale medier. Sosiale medier er en 

samlebetegnelse på nettbaserte tjenester der innholdet i all hovedsak lages av brukerene 

av tjenesten. 

SoMe-verktøy (Sosiale medieverktøy): Sosiale Medie-verktøy som hjelper deg til å 

poste og følge opp aktiviteter i sosiale medier. 

SMM (Social Media Marketing): Et samlebegrep på all markedsføring gjennom 

sosiale medier. 

SEO (Search Engine Optimization): Søkemotoroptimalisering. Å gjøre tiltak som gir 

en nettside bedre synlighet i Google og andre søkemotroer. Tiltak er for eksempel 

lenkebygging og optimaliserte tekster med triggerord, altså ord kunden søker på. 

SEM (Search Engine Marketing): Søkemotormarkedsføring. Inkluderer 

søkemotoroptimalisering og kjøp av annonseplass i søkemotorer. Betalte resultater som 

du får gjennom blant annet AdWords, Facebook-annonser og bannerannonseringer. 

SERP (Search Engine Results Page): Nettsiden Google lager når en bruker søker 

etter et bestemt ord 

SPAM: Uønsket eller falsk reklame 

URL (Uniform Resource Locator): Nettadressen din som vises i din nettleser 

UX (User Eexperience/brukeropplevelse): Totalopplevelsen en bruker har ved 

anvendelse av et produkt, tjeneste, system eller dine deilige nettsider.
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