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Hold øje med de blå bokse, med tips og facts, som kommer løbende!
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Vigtigheden af en tydeligt
defineret målgruppe
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En effektiv markedsføring kræver, at du
kender din målgruppe godt. 

 
 

Et godt kendskab til din målgruppe og deres adfærd øger din chance
for at opnå dine ønskede mål. 

 
 

Kender du din målgruppe? 

Henvender du dig
til alle, rammer du

ingen med
maksimal effekt.
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Det kræver, at du indsamler værdifulde indsigter og
stiller dig selv en række spørgsmål, som kan være med
til at besvare hvem din målgruppe er, hvordan deres
livsstil er, hvordan du fanger deres opmærksomhed og
får dem til at købe netop dit produkt.

FACT



Demografi: Hvilken aldersgruppe vil du gerne ramme? Hvilke(t) køn
henvender dit produkt sig til? 

Geografisk: Hvor har de bopæl henne? 

Livsstil: Hvad kan de godt lide at bruge deres tid på? Hvilke værdier
har de?

Indkomstniveau: Hvilken uddannelsesbaggrund har de og hvilke job
er de typisk ansat i?

Familiesituation: Henvender dit produkt sig til singler, familier,
bofællesskaber m.fl.? 

 Du bør tænke over følgende:

Hvordan definerer du din målgruppe? 
Hvis du vil lave en god definering af din målgruppe, så er det en

god idé, at starte med, at få stillet de rigtige spørgsmål.

Tip

 

Markedsføring koster
penge og tid, men hvis

du kender din
målgruppe er der rigtig
mange penge at spare!  
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Inmix kampagne - B Copenhagen 2022



Hvem er din målgruppe?
Målgrupper kan defineres på mange forskellige måder

 
Du kan også se på din målgruppe, ved at tage udgangspunkt i forskellige forbrugertyper.

 Vi har her givet dig fire eksempler:

 

Den eventyrlystne
Beskriver et mere

kvalitetsfokuseret segment. De har
større tendens til at prøve nye ting
og er derfor en oplagt gruppe for

nye brands.

Den traditionelle 
Beskriver en gruppe af mennesker,

som er sat i faste vaner og har
tendens til ikke at prøve så meget

nyt. Denne type er ofte mere
fokuseret på brand loyalitet end pris. 

Den forsigtige 
Beskriver en gruppe der foretrækker

 sikkerhed frem for alt og sjældent foretager
impuls køb. De er meget brand loyale og 

vil prioritere at lave en grundig undersøgelse 
af produktet inden de potentielt foretager et

køb.  

Den forandringsorienterede 
 Beskriver en gruppe af mennesker, 

der tror på de kan gøre en forskel i verden
 gennem deres valg. Det er derfor en meget
bevidst forbrugergruppe, som går meget op i

økologi og ofte er meget bevidste om
trends. 
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Inmix kampagne - Le Creuset 2022



En brugertype (eller persona) er en fiktiv, men ikke usand
beskrivelse af din ideelle målgruppe.

 

 Konkret definerede
brugertyper personificerer og
konkretiserer al din viden om
din målgruppe ned i et enkelt

individ: Din kernekunde.

Tip

Et andet værktøj som du kan bruge til at lave en definition, er at
udforme brugertyper og tage udgangspunkt i dem.
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På næste viser vi et eksempel på en tydeligt defineret brugertype.
Inmix kampagne - Narciso Rodriguez 2021

Med definerede brugertyper ved du alt, hvad du har brug
for at vide om din målgruppe. Du kender alder, køn,
bopæl, udfordringer, behov og drømme, formuleret som et
enkelt individ. 

Det kan gøre det meget lettere for dig at sætte dig ind i
din målgruppes hverdag og generelle liv.

 Det vigtigste ved dine
brugertyper er at de baseres

på, hvad du faktisk ved om din
målgruppe og ikke hvad du

tror du ved.

Tip

Brugertype som værktøj  



Beskrivelse (eksempel): 
 

Tina er en 40 årig kvinde, som bor i Københavns-
området. Hun er højtuddannet og arbejder til dagligt
som tekstforfatter. Hun har en kæreste, som hun bor

sammen med. Tina får sine nyheder og viden fra
sociale medier og podcasts. I sin fritid holder hun af at
løbe og læse bøger. Tina går op i en sund livsstil og er

en livsnyder der elsker at rejse til varmere
himmelstrøg. Hun bekymrer sig meget om klimaet og

går derfor meget op i bæredygtighed.  

Alder: 40 år 
Køn: Kvinde
Job: Tekstforfatter
Familie/forhold: Bor med samlever   
Fritid: Løber og læser bøger 
Medier og viden: Sociale medier og podcasts 
Mål og udfordringer: Sund livstil og rejser 
Værdier og bekymringer: Bæredygtighed
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Tjekliste

5 gode råd du kan tage med videre!
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Undersøg hvem der køber dine produkter - brug
eventuelt Instagram til at trække data på dine følgere.

Hvis du tager tager udgangspunkt i en defineret
brugertype, så spørg altid dig selv om dit produkt matcher
personen.

Beslut dig for, hvordan du vil lave en præcis og konkret
definition af din målgruppe.

Læg en konkret målgruppestrategi på baggrund af din
definition.

Hvis dataen tyder på at din målgruppe er meget bred, så
beslut dig for hvem du helt præcist vil fokusere på.

Inmix kampagne - BEZZERWIZZER Timeline 2021



Løsningsforslag til din forretnings online
udfordringer
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 L Ø S N I N G E R !
 

Digital markedsføring og sociale medier er platforme og kanaler, som kan sikre synlighed og
skabe mere trafik til din hjemmeside. Jo flere der følger dine SoMe kanaler, jo flere besøger din
hjemmeside eller din forretning og køber dine produkter.

Det er desuden vigtigt, at du er aktiv og hyppigt deler indhold, som
underholder dine nuværende kunder og som samtidigt inspirerer nye
potentielle kunder.

En af de helt store udfordringer for alle forretninger er kontinuerligt
at øge mængden af nye kunder og fastholde deres interesse. 

Synlighed

Brug rabatkoder, utm links,
eller andet, så du altid kan

tracke succesen af dine tiltag! 
Målbarhed er afgørende - jo

mere du ved, jo bedre bliver du!

Tip
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Du skal bruge dine sociale medier til at overbevise dine fremtidige
kunder om, at netop din produkt eller din service skaber mere
værdi for dem end det koster.

Inmix kampagne -LEGO House 2021



Tip

 
Kendskab er dog kun rigtig relevant, hvis det er netop din specifikke målgruppe, som
kender til dit produkt. Et højt kendskab til din forretning skaber nemlig ikke værdi, hvis
det ikke er den rigtige målgruppe der kender til den. 

L Ø S N I N G E R !

Føler du også, at dine produkter og ydelser skiller sig ud? Og tænker
du, at hvis nu flere folk kendte til din forretning, så ville du uden tvivl

sælge langt mere?
 

Næsten alle virksomhedsejere synes, at deres forretning tilbyder en attraktiv og værdifuld
løsning.

 
Der er en klar sammenhæng mellem kendskabsgrad og
mængden af salg. Jo flere relevante købere din forretning
eksponeres for, jo større er sandsynligheden for, at nogen af
dem bliver til faktiske købere!

Kendskab

 Konkurrencer på dine sociale
medier kan promovere din
virksomhed, på en effektiv

måde og øge kendskabsgraden
til den.
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Inmix kampagne -Petit Crabe 2021



L Ø S N I N G E R !
 

Digital markedsføring og sociale medier er nogle rigtigt
gode værktøjer til at gøre netop dette. Her har du direkte
kanaler til dine kunder, hvor du kan forklare, vise eller
fortælle, hvilken form for værdi din virksomhed tilbyder.

Inmix kampagne - DAY ET 2019

Brand value

Tip
Brug dine sociale medier aktivt

til at interagere MED dine
følgere. Dette kan du gøre ved
at formulere dine opslag som

spørgsmål, så dine følgere
opfordres til at svare.

Tænker du også over, hvordan du får promoveret din forretnings
værdi tydeligt nok til din målgruppe?

En typisk udfordring for virksomheder er, hvorvidt de får kommunikeret deres værdi tydeligt,
så deres kunder og følgere opfatter deres produkt eller service, som værende lige så

værdifuld, som deres medarbejdere og ejere gør!
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Inmix kampagne - Markberg 2021



L Ø S N I N G E R !
 
 

En anden ting, som du med garanti har spekuleret i, er hvordan du styrker
kundeloyaliteten og sikrer dig, at forbrugeren forstår din virksomheds

USP'er.

USP'er
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Inmix kampagne - BabySam 2019

Det er vigtigt, at man, som virksomhed, spørger sig selv om, hvilke faktorer det er der gør, at ens
virksomhed og dens produkter og ydelser, adskiller sig fra konkurrenterne. 

Stil jer selv spørgsmål som: Hvorfor er jeres produkter bedre end jeres konkurrenters? Hvilke ting
er det der gør, at I distancere jer fra dem og hvorfor er det, at netop I yder en bedre service? 

Ved at stille jer selv spørgsmål som disse, kan I bedre stille skarpt på, hvordan I får kommunikeret
jeres USP'er mest tydeligt til jeres kunder, så de også forstår dem.



Brug rabatkoder, links eller lign. i din markedsføring, så du
kan se hvad netop din målgruppe reagerer på!

 
Vær aktiv på dine sociale mediekanaler og del KUN indhold
der er relevant for din målgruppe.

Afhold konkurrencer for at skabe trafik, på tværs af dine
platforme og din hjemmeside. 
 
Formuler opslag som spørgsmål, så du kan fremme
interaktionen med dine følgere.

Afsæt tid til dine sociale medier. Jo mere du interagerer
med dine kunder, jo bedre respons vil du få fra dine kunder.

Tjekliste

5 gode råd du kan tage med videre!

15Afsnit 2 

Inmix kampagne - Le Creuset 2021



Benytter du digital
marketing?

16Afsnit 3 



 
 

Du får mere end 20 gange så

mange klik fra øverste del af

første side til anden side.

Er du ikke på den første side af

Google søgningen, og leder

folk ikke efter netop dig, så
finder de dig ikke.

17Afsnit 3 

Inmix kampagne - BEZZERWIZZER Studio 2021

En SEO-joke går på, at det bedste
sted i verden at gemme et lig, er på

side to på Google!

FACT



Den ultimative fordel ved digital marketing er, at den kan
målrettes langt mere end traditionel marketing.

Tip
Skab content og annoncering som

genererer trafik til dine andre platforme,
eks. nyhedsbrev. Chancen for at dine
potentielle kunder bliver til faktiske
kunder er større, jo flere steder de

eksponeres for din gode og målrettede
markedsføring.

Derudover har du ejerskab og adgang til al data
og alle resultater, så du kan altid følge med i
udviklingen af dine tiltag.

Fordele ved digital marketing
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Digital marketing på dine egne platforme kan langt hen ad vejen udføres
gratis og ellers gøres både billigere og mere kosteffektivt end andre former
for marketing.



Få succes med dine
sociale medier 
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Mulighed for at kommunikere med dine kunder på daglig basis. Det kræver ikke lige så lang tid
som andre typer marketing, hvis du har planlagt en detaljeret social medieplan og har
defineret din målgruppe tydeligt.

Folk er meget tilstede og aktive på de sociale medier - også i løbet af dagen - og på denne
måde rammer du folk på mange tidspunkter af døgnet. 

 

Folk er mest aktive mellem kl. 7-9, 11-13 og 19-21. 
I hvilket tidsrum er din målgruppe mest aktiv?

Bredere kontaktflade, da dine kunder i højere grad er tilbøjelige til at dele dit indhold, end hvis
det var traditionel markedsføring.

Fordele

  

Tip
Gør dig umage med din(e) profil(er)
Læg en konkret plan for dine posts,

som strækker sig et par uger frem ad
gangen.
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Din markedsføring kan være mere organisk, da dine
følgere aktivt har valgt at følge dig, kontra din betalte
markedsføring, som de ikke aktivt har valgt at se.

Inmix kampagne - LEGO House 2021 



En tredje udfordring ved sociale medier er, at de har
forskellige algoritmer, der afgør hvor meget af dit indhold
dine følgere ser, alt efter hvad både du og dine følgere gør. 

Dette kan være en udfordring, da det betyder, at du ikke har
kontrol over dit indholds reach, også selvom du egentlig har
opnået “den rette“ kontakt til dine følgere.

Algoritmen belønner
opslag der får høj

engagement tidligt og
viser derfor opslaget til

flere mennesker, jo
højere din engagement

er!

Ulemper
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Det kan være svært at måle performance og effekt af dine annoncer, hvis ikke du selv
sætter værktøjer op til måling.

En anden udfordring er det høje tempo, der er på de sociale medier. Hvis du ikke er meget synlig,
med jævne opdateringer, kan du risikere at dine kunder ikke ser dit content.

Inmix kampagne - NUXE 2020 

FACT



Facebook er det mest kendte og det mest brugte sociale medie til betalt
annoncering.

Facebook giver også mulighed for meget målrettet annoncering, da du
kan opsætte talløse karakteristika, hvilket muliggør meget præcis
markedsføring. 

Men! Du betaler oftest pr. visning og ikke pr. handling, hvilket kan blive
dyrt i længden, da du ikke er garanteret resultater.

En ulempe ved Facebook er, at mange i dag kun bruger det
som nyhedsmedie og kalender.

Kan du ikke også nikke genkendende til, at flere kun skriver
noget på Facebook, når de er blevet lykønsket på deres
fødselsdag?

 
 

Facebook
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Planlæg dit indhold! Vil
du bruge det som B2B
eller som indhold, der

tager sig ud som nyheder
i dine kunders feed?

Tip



YouTube er et godt medie til at skabe fortællinger, hvis du tilbyder et produkt eller en ydelse,
som kræver en mere detaljeret beskrivelse, uddybende forklaring eller du gerne vil vise dit
indhold nærmere.

På YouTube kan du skabe længerevarende indhold med mere effekt end på andre sociale
medier. 

Folk bruger i høj grad YouTube, som et visuelt "How-To" søgeværktøj, så hvis du gerne vil
illustrere/vise noget om dit produkt, er dette en rigtig god kanal at benytte i din
markedsføring.

 

YouTube

Tip
Tænk på dit indhold,
på de sociale medier,
som små brudstykker

af en overordnet
produkt fortælling.
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Det er derfor en rigtig god ide at tænke over, hvilken problematik dit
produkt/service løser for din kunde og derefter tænke over, hvad folk vil
søge efter, når de har det problem.

Hvis din forretning sælger måltidskasser kunne folk f.eks. finde på at
søge på inspiration til madlavning og så vil du gerne have, at det er
netop din video der dukker på.

Dette kunne for eksempel være "Inspiration til nem aftensmad."



På instagram har du muligheden for at komme ud til mange mennesker uden betaling
ved hjælp af #hashtags.

Dine #hashtags skal hverken være for smalle eller for brede.

Sælger du eks. økologisk børnetøj, som er produceret i Danmark, så er hashtags som
#børnetøj #sustainable måske for bredt, mens #økologiskogdanskproduceretbørnetøj
vil være for specifikt til, at folk søger på dette. 

Tænk over, hvilke keywords der beskriver dit produkt og sørg for, at de stemmer
overens med din overordnede storytelling. 

Instagram

24

En af de største fordele ved Instagram er, at du har
muligheden for at skabe gratis og effektivt content!

Afsnit 4 

Instagram er desuden et virkelig godt medie, til at skabe æstetisk indhold. Dit indhold
kan nemlig, meget nemt, gøres lækkert og skabe blikfang ved brug af filtre og
redigering, som er muligt direkte gennem Instagram. Det betyder, at det er et nemt
medie at komme igang med, også selvom man ikke har grafisk erfaring.



Den mest oplagte platform til organisk annoncering er Instagram,
grundet de mange muligheder du har for at skabe gratis indhold. 

Hvad er det vigtigste for netop din virksomhed? 
Hvilken type indhold vil du gerne skabe og hvor mange penge har du,

som du kan budgettere til SoMe marketing?

Skal du fokusere på organisk eller betalt annoncering?

Først og fremmest skal du spørge dig selv om, hvad
du gerne vil have ud af din markedsføring?

25Afsnit 4 

Du kan bruge hashtags,
da de, ganske effektivt,

kan skabe trafik på tværs
af dit indhold.

TipFor hvis du formår at opbygge en god
relation til dine følgere, kan du opnå et stort
reach på dit content, da de formentlig vil
anbefale dig til andre, helt kvit og frit.

Inmix kampagne - Woodstein 2022



Denne type annoncering befinder sig et sted mellem organisk og ikke organisk
annoncering. Her har du mulighed for at arbejde med et ganske lavt budget og
være med til at beslutte budskabet i annonceringen, på en måde der stadig er
organisk. 

En anden - meget effektiv - mulighed på
Instagram, er at benytte influencers

Vi er sikre på, at influencer
marketing, nemt og billigt, kan
hjælpe din forretning med at

kommunikere dens værdi og øge
kendskabsgraden til dit brand. 

Hvorfor ikke fokusere på begge dele?

Mikro influencers kan
ofte aflønnes med

produkter og et honorar
eller kommission pr. salg
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Tip

Inmix kampagne - Swapfiets 2021



Influencer Marketing

27Afsnit 5 

Inmix kampagne - LEGO House 2021



Influencers er almindelige personer, som har et større antal følgere på de sociale medier. Folk finder dem spændende at følge, da de
dokumenterer og deler deres hverdag med deres følgere.
 
Mange forbrugere følger influencers, som de kan relatere til, og ser dem som inspirationskilder. Influencers kan derfor påvirke deres
følgeres købsadfærd på en hel anden måde, end traditionel reklame kan. 

Influencers er opinion leaders og derfor søger deres følgere også dem, når de har brug for råd.
Det vil sige, at deres anbefalinger af dine produkter skaber stor resonans hos forbrugerne og
dermed gavner din virksomhed. 

I en international undersøgelse fra 2020, lavet og publiceret af magasinet Influencer Intelligence
peger resultaterne kraftigt på, at influencer kampagner har en tydelig effekt på forbrugerne. 

I undersøgelsen tilkendegav 61% af de adspurgte respondenter, mellem 18-34 år, at de på et
tidspunkt er blevet påvirket, i forhold til deres købsmønstre, af influencers på de sociale medier.

Hvad er influencer marketing?

79% af de adspurgte
virksomheder mener,
at et samarbejde med

en influencer har
boostet deres brand

engagement og
interaktion med

kunder.
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FACT
- Effekten af opinion leaders og deres ord -



LE CREUSET KAMPAGNE

29Afsnit 5 

Inmix kampagne - HelloFresh 2020

Introduktion

I efteråret 2021 lavede vi en kampagne for det
franske brand Le Creuset, der er stærkt

repræsenteret i moderne hjem verden over og som
særligt er kendt for deres populære

støbejernsprodukter, i højeste kvalitet.
 

De ville gerne have hjælp til at lave en kampagne,
som fokuserede på de kolde vintermåneder og

juletiden.  
 

I samarbejde med Le Creuset udarbejdede vi en
skræddersyet strategi, der passede til netop deres

ønsker og behov. 

Inmix kampagne - Le Creuset 2021



Influencerne skulle vise deres
følgere nogle af deres favorit retter,
fra de kolde måneder, og hvordan de
benyttede Le Creuset produkter var

perfekte til at kreere disse.
 

De skulle af flere omgange dele
mindst 4 sammenhængende stories,
hvor de viste processen bag den ret,
som de lavede. Dertil kom et post,

som selvfølgelig skulle være prikken
over i'et og vise det endelige

resultat! 
 
 
 
 

LE CREUSET KAMPAGNE

Grundet Le Creusets brede
produktudvalg, valgte vi at aktivere i alt
42 dygtige foodie influencers, fra både

Sverige, Danmark og Norge. 
 

Vi startede med at aktivere 21
influencers, på den første del af

kampagnen og da vi ramte d. 1/12
aktiverede vi 21 mere, som udelukkende

skulle understøtte juledelen af
kampagnen.
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De 42 influencers havde tilsammen

289.234 følgere og ved kampagnens
afslutning havde de skabt hele 120 posts
og 502 stories. Dette betød, at de samlet

set opnåede en engagement på hele
33.713 (reaktioner og interaktioner) og

nåede ud til hele 705.567 unikke
brugere.  

 
Derudover delte hver influencer et unikt

link, i deres bio og stories. Disse links
genererede samlet set 2.691 unikke

besøgende, til Le Creusets  hjemmeside.
 

Som en bonus modtog Le Creuset
selvfølgelig alt det inspirerende content,
som influencerne havde delt, så de kunne

bruge det i deres fremtidige
markedsføring.

Indledning

30

Strategi

Indhold
Resultater

For at skabe en kampagne, med en
tydelig og inspirerende storytelling,

valgte vi at inddele kampagnen i to dele. 
 Den første af dem blev kaldt "Farm to

Table" og den anden "Together for
Christmas". 

 
I den første del skulle der delescontent

med fokus på slow cooking food,
inspireret af efteråret. 

 
I kampagnens anden del handlede det om
at skabe content, der tog udganspunkt i

influencernes egne juleopskrifter.



Hvorfor er influencer marketing fremtiden?

Opinion leaders, eller influencers, beskrives som storytellers,
da de evner at formidle brandets budskaber, på en måde der
inspirerer og engagerer forbrugerne, hvilket netop er grunden
til, at man bør medtænke dem i ens markedsførings-strategi.

Influencers snakker nemlig direkte til din målgruppe og kan
derfor komme med troværdige anbefalinger, som er i
øjenhøjde med deres følgere.

31Afsnit 5 

Influencer marketing er en professionalisering og digitalisering
af den ældste og bedst tænkelige markedsføring:  

85% af marketingfolk
mener at interaktion via

reposts og kommentering
er en stor faktor til online

success.

Inmix kampagne - Paco Rabanne 2021

FACT

- MUND TIL MUND reklame -



Mange har en forestilling om, at influencer marketing kun er for fashion og beauty
branchen, men dette er langt fra tilfældet. Det er ikke alle brancher, der bruger
influencers endnu, men der findes influencers der matcher næsten alle brancher. Vi
har bl.a. lavet kampagner for brands som BEZZERWIZZER Studio, LEGO House,
Cphbusiness, Green Mobility, Narciso Rodriguez, Danske Regioner og mange flere.

Autentisk og effektiv
markedsføring!

32Afsnit 5 

Influencer marketing er både billigere og opfattes som mere
troværdigt end andet markedsføring!

Mange forbrugere er mere
tilbøjelige til at tage imod

anbefalinger fra
influencers, grundet den
relationelle forbindelse,
der opleves som mere

autentisk end traditionel
reklame.

Inmix kampagne - Green Mobility 2021

FACT
Unikt og brugergenereret content
Troværdige anbefalinger af din virksomhed
Målrettet og omkostningseffektiv markedsføring
Flere følgere til dine sociale platforme
Større og vedvarende kendskab til dit brand

Men hvad får du for pengene?
 



Relaterbart 
 

Følgere har lettere ved at relatere
til mikro influencers, da mikro

influencers taler i øjenhøjde med
deres følgere. De er jo netop helt
almindelige mennesker, som dig
og mig, der bare deler ud af sin
hverdag på daglig basis på de

sociale medier. Netop derfor er
deres content enormt relaterbart

for deres publikum. 
 

Hvorfor er mikro influencers ofte
bedre end de store influencers?
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Lige nu tænker du sikkert; "Hvorfor ikke vælge store
influencers, de må da kunne påvirke flest mennesker?"

Autenticitet 
 

Mikro influenceres indhold på de
sociale medier bliver betragtet som
mere organisk og autentisk, da det
taler direkte til potentielle kunder.

Deres følgere stoler på, at de er
ærlige, hvad angår reklame. Derfor
er der mange influencers, som ikke

vil risikere at ødelægge deres
autenticitet, ved at reklamere for

noget, som de ikke kan stå inde for.   

Influencers med 1.000
følgere genererer 85%

højere engagement rate
end dem med 100.000

følgere.

Inmix kampagne - Woodstein 2022

FACT



Økonomi

Hvis du udelukkende vil arbejde med mikro influencers, som har mellem 2.000-15.000 følgere, kan du
komme langt på et budget på 10.000 kr.

Et prisoverslag, på et samarbejde med en mikro influencer, som har 5.000 følgere kunne lyde på: 2.000
kr. for 2 posts og 2 storylines, alt afhængig af, hvilket produkt eller service din virksomhed tilbyder.
Det vil altså sige, at du vil kunne aktivere hele 5 dygtige influencers for 10.000 kr. og potentielt nå ud
til hele 25.000 følgere, i netop den målgruppe, som du gerne vil ramme!

I den tidligere nævnte undersøgelse, peger alle resultater på, at mikro influencer marketing genererer
et meget højere udbytte, end andre typer af marketing indsatser, i forhold til prisen. Faktisk viste
denne, at kampagner med mikro influencers er hele 6,7 gange mere effektive pr. engagement end
influencers med større følgerantal, hvilket gør dem langt mere omkostningseffektive!

Genererer det mere salg, spørger du? Hele 30% af de adspurgte forbrugere tilkendegav, at influencer
content har ledt dem til direkte impulskøb (og et potentielt impulskøb fra 30% af dine kunder
genererer jo en hel del gevinst, ikke?)

Hvorfor er mikro influencer marketing mere omkostningseffektivt end andre typer
marketing? 
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Inmix kampagne - GNTLM Essentials 2021



KEY TAKEAWAYS
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- Med denne guide forsøger vi at hjælpe dig med at optimere din online strategi.

5) Forbrugerne interagerer i dag med hinanden på en anderledes måde, som er mere consumer-consumer orienteret,
hvorfor både marketingbureauer og brands må indtænke influencers i deres markedsføring. 

1) Vær skarp på din målgruppe. Benyt de redskaber du har til rådighed, til at måle konkrete data på dine forbrugere.

2) Husk at stille kritiske spørgsmål til din forretning og den måde, som I gør tingene på. På den måde er det nemlig nemmere,
at blive skarp på, hvordan I kan arbejde med jeres USP'er og opnå en fortsat højere kendskabsgrad og kundeloyalitet.

3) Undersøg hvilke platforme jeres forbrugere er til stede på. Hvis ikke I gør det, så er det svært at vurdere, hvordan I får
mest muligt ud af jeres markedsførings budget.

4) Udnyt den unikke mulighed, som sociale medier tilbyder, for at interagere direkte med jeres kunder. Jo bedre en
relation I har til dem, jo nemmere bliver det at øge deres loyalitet overfor netop jeres virksomhed.



Kontakt

 Vi håber, at du kunne bruge nogle af vores konkrete tips, idéer og
forslag til løsninger. Tøv endelig ikke med at anbefale guiden til andre,

hvis du kender nogen, der kan bruge den. 
 

Du er velkommen til at bruge guiden som et opslagsværk, til din
fremtidige marketing, og hvis du har nogle spørgsmål eller går og

overvejer, at skulle i gang med influencer marketing, så er du selvfølgelig
mere end velkommen til at kontakte os!

Tak fordi du læste med!
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Kontakt os her:
+45 26150802

fnk@inmix.dk
Nathalie Jensen
Digital Manager

Frederik Nikolai Kruchov
Direktør 

Nathalie Wehbe
Influencer Manager

Hils på holdet bag guiden

Tanja Frederikke Jensen
Influencer Manager


