
Alice Orbelin @Business Growth i samarbete med 



SPELREGLER

• Närvaro - stäng av ljud o vibrator på mobilen
• Delaktighet – ställ frågor & besvara frågor
• Anteckna gärna
• Ha gärna kameran och ljudet på
• 5-10 min pauser vid behov
• Vi skapar denna workshop tillsammans
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https://personamall.onepager.app/?i=290892027457962509

https://personamall.onepager.app/?i=290892027457962509
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Vad är det egentligen som gör att en reklam fastnar och en annan inte gör det? Nedan 
ser ni tre gemensamma nämnare som de flesta bra budskap har gemensamt!









FOMO Fear of missing out annonser

Genom att erbjuda kunderna tidig tillgång 
till speciella Black Friday-erbjudanden 
skapades en känsla av brådska – jag vill 
inte missa detta! Och jag vill ha 
erbjudanden innan alla andra!



20





22



Instagram video/rörlig bild/statisk bildannonsFacebook video/rörlig bild/statisk bildannons



Landnings-
sida

Direkt till 
webbshop

Uppföljnings-
mail flöde

Google Ads

Trafik källa
E-mail 

Marketing

Trafik källa
Fb annons

Landnings-
sida

Separat 
sida Retargeting 

Annonser
Fungerar endast när man har 

många besökare

Trafik källa
Instagram 

annons

Bekräftelsesida +
upsell

Retargeting 
Annonser

Uppföljnings-mail 
flöde

Bekräftelsesida + 
erbjudande 

Exempel köp 2 x och 
få x på köpet

Ej öppnat 
skicka mail X

Öppnat men 
ej klickat  

skicka mail X

Ej köpt 
erbjudande

Ej köpt erbjudande
Lockbete

Upsell

Erbjudande

Instegserbjudande

Mellan

Erbjudande

TRAFIK

$$$

Ej köpt erbjudande
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Varför skall man göra en sökordsresearch
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Vad för innehåll och termer som är
viktigt att synas på. Vad vi skall skriva om.

Vilka områden som eventuellt är 
”enklare” att äga. Nya idéer och affärsområden
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https://neilpatel.com/ubersuggest
https://answerthepublic.com/




Sökmotoroptimering & Sökmotormarknadsföring

29



Sökmotoroptimering handlar om att vi 
optimerar våra sidor och lär oss vad
våra besökare söker på så att vi 
säkerställer att våra sidor kommer så
högt upp som möjligt på resultatet av 
den organiska sökningen. 

Det är alltså processen att ranka våra 
sidor så högt som möjligt i alla 
sökresultat. Ju högre vi rankar desto fler
klick kommer vi att få. 
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KAMPANJ AD SET ANNONS
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Länkar att kika vidare på

• Skapa en videoannons 
https://www.facebook.com/business/help/247179845697378?id=603833089963720&recommended_by=268170920933673

• Skapa en videoannons med dina bilder https://www.facebook.com/business/help/1562296953875361?id=603833089963720
• Skapa en videoannons med textöverlägg 

https://www.facebook.com/business/help/922396998136442?recommended_by=1562296953875361
• Marknadsföra en livevideo från Ads Manager 

https://www.facebook.com/business/help/922396998136442?recommended_by=1562296953875361
• fb företagsresurscentret https://www.facebook.com/business/resource
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https://www.facebook.com/business/resource
https://www.facebook.com/business/help/1562296953875361?id=603833089963720
https://www.facebook.com/business/help/922396998136442?recommended_by=1562296953875361
https://www.facebook.com/business/help/922396998136442?recommended_by=1562296953875361
https://www.facebook.com/business/resource


https://www.foretagarna.se/foretagaren/2019/februari/lyckas-du-pa-amazon/

https://www.ihm.se/i-fokus/blogg/vad-kravs-for-att-bli-framgangsrik-som-e-handlare-pa-amazon/

https://sellwave.se/att-salja-pa-amazon-som-svensk/

https://sell.amazon.se/

https://www.foretagarna.se/foretagaren/2019/februari/lyckas-du-pa-amazon/
https://www.ihm.se/i-fokus/blogg/vad-kravs-for-att-bli-framgangsrik-som-e-handlare-pa-amazon/
https://sellwave.se/att-salja-pa-amazon-som-svensk/
https://sell.amazon.se/


https://financesonline.com/top-20-marketing-automation-software-for-small-business-2018-comparison-of-leading-solutions/
https://www.canva.com/
https://vaam.io/
https://www.vidyard.com/
https://vimeo.com/
https://www.scriptme.io/
https://www.veed.io/add-text-to-video
https://www.buzzlemedia.com/facebook-ads-manager-for-nyborjare/
https://www.ehandel.se/utbildning/lar-dig-skapa-lonsamma-kampanjer-pa-facebook-instagram-som-e-handlare-stockholm


Lagar som ni behöver förhålla er till .

Marknadsföringslagen
Cookies-lagen
GDPR och Schrems II

När man jobbar direkt med konsumenter så är lagen tuff när det gäller samtycke. 

1. Se över vilka personbehandlingar ni gör och skriv in det i en bra personpolicy som ni tagit hjälp 
av en jurist att skriva. 
2. Ta fram en bra cookie policy som är korrekt juridiskt formulerad.
3. Se till att ha korrekt cookie banner med korrekt information och hänvisningar till cookie och 
personuppgifts policy
4. Se över vilka stöd ni har att göra det ni vill göra gentemot prospekts och kunder, soft opt-in eller 
samtycke enligt mfl. Se till att det är korrekt formulerat. 
5. Se till att ha koll på avtalen man har med alla SAAS leverantörer som hanterar personuppigfter
samt SoMe verktyg.
6. Ha kontroll själv, lämna inte över till MF byrån då ni själva har eget ansvar. 



Marknadsföringslagen:
Konsumentverket (artikel)
Hallå konsument (artikel)
Verksamt (artikel)
Nya regler om marknadsföring av betalningssätt – Delphi (artikel)
Cookies-lagen:
IAPP om cookies (artikel)
Vad är cookies och finns det några lagar som reglerar hur vi får använda cookies? – Delphi (artikel)
Vilken information måste ni lämna till besökare om cookies? – Delphi (artikel)
Hur inhämtar vi samtycke för cookies? – Delphi (artikel)
Vad är ”cookie walls”? – Delphi (artikel)
Säkerställ att besökaren kan återkalla sitt samtycke – Delphi (artikel)
GDPR och Schrems II:
Integritetsskyddsmyndigheten fd Datainspektionen (webbsida)
EDPB – Europeiska dataskyddsstyrelsen (webbsida)
Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land – IMY (artikel)
Dataskyddsförordningen – information om GDPR för företag – IMY (artikel)
GDPR – Tekniska utmaningar – Delphi (artikel)

Länkar för kunskap och insikt - Lagar.

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/marknadsforingslagen/
https://www.hallakonsument.se/lagar/marknadsforingslagen/
https://www.verksamt.se/starta/marknadsfor-ditt-foretag/lagar-och-regler
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/nya-regler-om-marknadsforing-av-betalningssatt-kredit-far-inte-vara-forvalt-och-ska-presenteras-efter-andra-betalningsalternativ/
https://iapp.org/news/a/nextgen-privacy-the-eus-eprivacy-regulation/
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/vad-ar-cookies-och-finns-det-nagra-lagar-som-reglerar-hur-vi-far-anvanda-cookies/
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/artikel-2-vilken-information-maste-ni-lamna-till-besokare-om-cookies/
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/hur-inhamtar-vi-samtycke-for-cookies/
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/vad-ar-cookie-walls/
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/sakerstall-att-besokaren-kan-aterkalla-sitt-samtycke/
https://www.imy.se/
https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-land/
https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-har-foretag/
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/gdpr-tekniska-utmaningar/




Vad tar du med 
dig idag?


