
I N F L U E N C E R
M A R K E T I N G

D I N  G U I D E  T I L

D e n  k o m p l e t t e  s t e p - b y - s t e p  g u i d e
t i l  d i n  i n f l u e n c e r  k a m p a g n e



Hos Inmix arbejder vi til dagligt med influencer kampagner, og gennem årene
har vi fået stor indsigt i branchen. Den viden vil jeg nu dele med dig.

I denne guide vil jeg føre dig grundigt gennem alle de skridt der skal
gennemgås, når man laver influencer marketing, så du kan få succes med dine

kampagner. 

Gå gerne i gang cirka 4 uger inden din kampagne skal starte, så du er sikker på
at nå gennem alle steps. 

Husk at hver kampagne er forskellig, og skal tilpasses netop din virksomhed.
Denne vejledning skal ses som et værktøj, du kan bruge til at udforme en

succesfuld kampagne, men ikke som en facitliste.

God læsning! 
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Det er en god idé at optimere din Instagram profil inden
du udtænker din kampagne. Brug figuren til venstre,

inden kampagnen begynder.. 
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Før du starter

Se din
Instagramprofil som

din virksomheds
landing page. Hvis

den ikke fanger folk,
mister de interessen,

når de besøger
profilen.

T i p !

Start med opsætningen:
Opret din Instagram hvis du ikke allerede har en. Gør den søgbar med SEO og link til
hjemmeside i din biografi. Opret også højdepunkter med dine produkter eller services. 

Fokuser herefter på dit indhold:
Lav kun relevant indhold, der understøtter dit brand. Ryd op i din profil, hvis
den ikke er strømlinet og skab relationer til dine følgere gennem stories. 

Slut af med at fokusere på din synlighed:
Brug relevante hashtags og lokation tags på dine posts. Lav konkurrencer for at få
flere følgere og interager med dem gennem likes og kommentarer. 

Hvis disse ting er på plads først, så vil du kunne få mere ud af din influencer
marketing.

Kunne du bruge lidt hjælp med opsætningen? 
Vi anbefaler Rolf fra Nordal Media. Tjek https://nordalmedia.dk

Opsætning af din virksomheds IG profil

Indholdet

Synlighed

Bliv aktiv med 

Få mere fokus med

Få mere salg med Bliv søgbar med

Bliv strømlinet med 

-  f r a  s p o r a d i s k  t i l  s æ l g e n d e  

Skab relationer med

-  f r a  u s y n l i g  t i l  v æ k s t e n d e  

Gratis synlighed med Få flere følgere med Skab tilstedeværelse med

SEO Højdepunkter

Relevant 
indhold

Oprydning Stories

Hashtags 
& lokation

Konkurrencer Interaktioner

Instagram

Før du starter



Step 1 

Forbered og definér
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Forbered og definér...

Hvorfor har min virksomhed en Instagram?

Hvad vil jeg opnå med Instagramprofilen?  

Start med at spørge dig selv:
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 Din Instagram1.

At definere hvad du vil opnå med din
virksomheds Instagramprofil, vil hjælpe dig
med at strømline dine kampagner og sikre
dig succes. 

Husk at notere dit
følgerantal inden kampagnen

begynder, så du kan
sammenligne efter din

kampagne.



For at du kan skabe en succesfuld kampagne,
skal du have styr på formålet og rammen først. 

2. Din kampagne 

Vi anbefaler, at kampagnen
maksimalt varer 2 måneder.

Step 107

T i p !

Hvem er din målgruppe?
     Hvad er deres køn, alder, geografiske placering, interesser mm.

Hvor lang tid skal din kampagne vare?
     Hvor længe vil du have, at kampagnen er i gang fra ende til anden (ikke inklusiv forberedelsestid)

Hvilke former for indhold vil du gerne have, at dine influencer deler?
     Posts, stories eller IGTV?
             (Se forklaring på næste side)

Stil dig selv følgende spørgsmål: 

Hvad skal formålet med din kampagne være? 
     Din kampagne skal gerne matche grunden til, at din virksomhed har en Instagramprofil



De tre former for Instagram content

Posts Stories IGTV
IGTV giver influenceren mulighed for at lave
længerevarende videoer (op til 10 min.), som
ligger på selve profilen, ligesom almindelige

posts. Her kan de tale i detaljer om dit produkt,
mens de viser det. Det er også muligt at dele

klikbare links direkte i videoens tekst. 

IGTV kombinerer nogle af de bedste elementer
fra både posts og stories. Influenceren kan

nemlig dele et dybdegående budskab, der stadig
er i øjenhøjde med følgerne. 

IGTV Posts er ofte meget tidskrævende for
influencerne. Derfor er det normalt en 'dyr'

løsning, når I skal indgå et samarbejde. 
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Stories giver influenceren mulighed for at lave
korte videoer, der ligger på profilen i en

begrænset tidsperiode (op til 24 timer). Her kan
de tale om dit produkt og samtidige vise dets
funktioner. De kan også dele rabatkoder, lave

'swipe up' med link, hvis de har 10.000+ følgere,
eller skrive et par korte sætninger om produktet. 

Det er en god mulighed for at kommunikere i
øjenhøjde med følgerne. Her kan influencerne

dele et simpelt og letforståeligt budskab.

Stories kræver sjældent meget tid fra
influencerens side og derfor ofte en 'billig'

løsning. Husk at din virksomhed kan dele de
stories, som influencerne tagger jer i, mens de er

aktive.

Posts er de billeder der ligger på selve
influencerens profil, og som vises i følgernes
feed. Det er den mest almindelige form for

influencer indhold. Her kan de vise dine
produkter frem på en flot måde, samt skrive en
tekst, som kan opfylde eventuelle krav du har. 

Dette fungerer godt, hvis influenceren skal lave
æstetisk indhold til dig, som du kan bruge i andre
marketingaktiviteter, eller på dine egene sociale

medier, fremadrettet.

Posts er ofte tidskrævende for influencerne, og
er derfor en 'dyr' løsning, når I skal indgå et

samarbejde. 
 



Hvordan vil du måle resultatet af din kampagne?
             (Se forklaring på side 25 - 26)

Også ved disse kampagner
vil der ofte være mere

fokus på teksten og krav til
at deltage i konkurrencer

og giveaways end det
visuelle. 

Ved disse kampagner vil
der oftest være større
fokus på influencerens
visuelle udtryk i deres
billeder, end det der

bliver skrevet.

Hvad er dit budget? 
     Det er vigtigt at få klarlagt budgettet tidligt, 
     da det påvirker udformningen af din kampagne. 

Rabatkoder
Link i bio/swipe up

Skræddersy din
kampagne til at skabe
mere salg gennem: 

Hvad vil du opnå med din kampagne?
     Vælg kampagnetype: salg, følgere 
     eller indhold og kendskab?

Når du vælger din kampagnetype betyder det ikke, at de to andre udelukkes helt.
Hvis du planlægger en kampagne fokuseret på salg, så vil du højst sandsynligt

stadig få flere følgere og mere kendskab. Hvis du omvendt planlægger en
kampagne fokuseret på kendskab, så vil du nok stadig få nogle salg. 

Du kan bare ikke forvente lige så meget af de andre typer. 

Hvis du stiller høje krav til
indholdets tekst, burde du

overveje at stille lavere krav til
dets visuelle udformning.

Få styr på din strategi tidligt i processen - det
vil gøre din kampagne mere sammenhængende. 

De 3 hyppigste kampagnetyper

Giveaways
Konkurrencer

Skræddersy din
kampagne til at få flere
følgere gennem: 

Autentisk storytelling
Æstetiske billeder 

Skræddersy din kampagne
til at generere indhold og
kendskab gennem: 

Ved disse kampagner er der
oftest stor fokus på

influencerens tekst, og
mindre fokus på det visuelle.
Fokus er at lede folk ind på

din hjemmeside.

3. Din strategi 09

Få klarlagt:

Skab mere 
salg

Få flere 
følgere

Indhold & 
kendskab

T i p !Step 1



Er du en lille eller mellemstor virksomhed? Har du ikke et hav af følgere endnu? Mangler din virksomhed
kendskab? Vi har nedenfor lagt en strategi for, hvordan du kan skabe et effektivt første kampageforløb.

Hvis du ikke allerede har en masse
kendskab, så anbefaler vi, at du starter

med at skabe en kampagne, der
fokuserer på indhold og kendskab, så du

kan etablere en relation mellem dine
influencers og deres følgere. 

3. Din Strategi (fortsat)

Kampagne 1   

Kampagne 2 

10 Step 1

Kendskab Fase 1
Influenceren introducerer sine
følgere til dit brand og skaber
awareness om dine produkter

eller services. 

Fase 2 
Influenceren fortæller om dine

produkters egenskaber og deres
USP'er. 

Næste kampagne
Nu har du fået skabt awareness om
dit brand, egenskaber og USP'er. Nu

kan du fokuserer på salg.

Relation

Salg

Opdelt i 2 faser, med et
udvalgt antal dage mellem
hvert opslag.

Brug de bedste influencers fra din første
kampagne og supplér eventuelt med nye.
Din anden kampagne vil typisk kunne køre
en måned efter den første. 

Hvis dit produkt har høj værdi, så kan
du ofte kombinere kendskab og relation

i fase 1 og herefter fokusere på salg
allerede i fase 2 af din første kampagne.

T i p !

T i p !



4. Dine Influencers
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For hver produkt eller
service til en værdi af

1.000 kroner, kan man
ca. forvente enten 1

post og 2 stories, eller et
enkelt IGTV post. 

T i p !

Det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om aflønningen til influencerne.

Få afklaret:

Han/hun er god til storytelling
Han/hun er god til at interagere
med følgerne
Han/hun har et højt æstetisk
niveau 

Hvilke slags influencers du vil benytte?
     Nano, mikro, makro eller mega 
            (Se forklaring på næste side)

Hvor mange influencere skal deltage? 
     5, 10, 15 eller flere? 

Hvordan skal de aflønnes? 
     Med et gratis produkt/service eller kontant?
     Aflønningen afhænger af din influencer type

Hvor meget indhold skal de dele? 
     Dette skal stemme overens med din betaling

Eksempler på influencer
egenskaber: 

Hvilke egenskaber skal dine influencers have?



Der findes fire definerede influencer kategorier, som svinger i størrelse,
indhold og aflønning. Læs om de fire kategorier her, og bestem dig for,
hvilke kategori der passer til dig og dit brand. 

2. Mikro

0-1.000 følgere
Meget lokal rækkevidde
Ekstremt personlig
Aflønnes meget ofte med gratis produkter
Kræver meget administration 

1.000-20.000 følgere
Lokal rækkevidde
Meget personlig 
Aflønnes ofte med gratis produkter
Kræver en del administration 

De fire influencer kategorier
Nano og mikro influencers kræver
sjældent kontant betaling, og er
derfor gode til et mindre budget.

T i p !

 Nano1. 3. Makro

4. Mega

Engagement rate: +10% 

5 Comments

88 Likes

Engagement rate: 5-10% 

201 Likes

51 Comments

20.000-200.000 følgere
National rækkevidde
Kan til tider være personlig
Aflønnes sjældent med gratis produkter
Kræver lidt administration (agent)

200.000+ følgere
Global rækkevidde
Er meget sjældent personlig
Aflønnes aldrig med gratis produkter
Kræver næsten ingen administration (agent) 

Engagement rate: 1-5% 

8 Comments

1.481 Likes

Engagement rate: 0,1-3% 

243 Comments

44.743 Likes
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Step 2 

Skab din kampagne
og dit brief
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Skab din kampagne og dit brief
14 Step 2

Vil du have tilsendt al content i original kvalitet? 
Influenceren sender sit indhold i original opløsning og uden
tekst, så du kan benytte det i andre sammenhænge. 

Det er vigtigt, at du får alle de rigtige informationer med, når du laver dit brief til influencerne.
Gennemgå punkterne nedenfor, og få besvaret dem alle, inden du begynder.  

Har du nogle visuelle krav? 
F.eks. at influenceren selv skal være tilstede
på indholdet. 

Har du nogle krav til teksten?
F.eks. at influenceren nævner dine USP'er.
(Unique Selling Propositions) 

Har du nogle krav til hashtags (#) og tags (@)?
F.eks, at influenceren tagger dig på billedet 
eller bruger specifikke hashtags.

Vil du godkende posts og stories inden de deles?
Influenceren deler kun indhold, som du har
godkendt først. 

Vil du have juridiske rettigheder til  billederne?
Du må bruge billederne i andre sammenhænge,
f.eks. i andre marketingaktiviteter. 
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Din struktur

Et godt brief taber ikke influencerens interesse undervejs, 
men holder dem informeret og interesseret i din kampagne.

Information om din virksomhed

Information om din kampagne

Vigtige informationer  

Retningslinjer 

Sådan deltager du / den juridiske del 

     Start med at fortælle om din virksomhed, din historie, passion eller lign.
 

     Fortæl overordnet om din kampagne, dine produkter/service og USP'er.

     Forklar formålet med kampagnen, hvordan de aflønnes og hvad de modtager ved at deltage.
 

     Gør rammen for kampagnen tydelig for influenceren: Hvor lang tid varer kampagnen? Hvor meget
     indhold skal de dele? Skal indholdet godkendes først? Er der krav til tekst, visuelt udtryk eller hashtags?
     Husk også at Informere om, at de skal markere, at indholdet er reklame.  

     Her skal du fortælle influenceren hvordan du vil have, at de siger ja tak til at deltage i kampagnen 
     og hvordan de betales for samarbejdet. Du skal også nævne, hvis de ved at sige ja til 
     deltagelse giver dig rettigheder til deres indhold og om de skal sende det til dig i original kvalitet. 

Brug god tid på dit brief, så det er
overskueligt og visuelt appelerende. Dit
brief er det, der skal "sælge" kampagnen

til influenceren. Et rodet, forvirrende
eller kedeligt brief kan risikere at

skræmme dem væk. 

T i p !

Pssst.!
Er du i tvivl om, hvordan dit brief skal se ud? 

Så burde du se vores gratis influencer
marketing webinar. Her gennemgår vi alt det,
som briefet skal indeholde, og viser dig gode

eksempler fra vores egne briefs.
Tilmeld dig på inmix.dk/webinar.

Det gode og fyldestgørende brief indeholder følgende: 



16

Step 3

Identificér, screen 
& kontakt 



 Identificér1.

Der findes flere programmer, der gøre det meget
nemmere at identificere influencers for dig, men

disse kræver et stort budget at bruge.

T i p !

Det er en god ide
at finde cirka tre
gange så mange
influencers, som
du skal bruge i
kampagnen. 

T i p !

Nu hvor du har forberedt kampagnen og lavet dit brief, er det tid til at
finde de influencers, som du gerne vil kontakte. 

Kig dine egne følgere igennem 
Kunne der være nogen, der allerede kender din virksomhed, som kunne være relevante? 

Kig dine konkurrenters følgere igennem
Kunne der være nogen, der kender en af dine konkurrenter, der kunne være relevante? 

Kig relevante hashtags (#) igennem
Søg på relevante hashtags for din virksomhed og find influencers, der benytter disse

Gå igennem de relevante influenceres følgere 
Når du har fundet et par interessante influencers, så kig
deres følgere igennem, de har ofte lignende profiler i deres
netværk. 
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Når du har lavet en god liste med profiler, som du overvejer at benytte til
kampagnen, så er det blevet tid til at screene dem. 

2. Screen
Skriv alle de influencers ned, som du gerne
vil bruge, og screen dem så én efter én. Her
kan du også skrive kommentarer til dig selv
og holde overblik over alle du har kigget på.

T i p !

Hvis en influencer har falske følgere, vil der 
ofte være mange likes fra falske profiler eller

kommentarer til deres billeder, som kun er emoji's.

Have underlige eller usammenhængende navn
Have mange tal eller tegn i navnet 
Følge mange, men have meget få følgere
Have mærkelige, eller slet ingen billeder

En falsk profil vil ofte: 

Gennemgå hver profil grundigt
Passer deres følgere til din målgruppe? Er influenceren aktiv?
Interagerer de med deres følgere? Passer deres udtryk til det,
som du har defineret? 

Tjek for falske følgere
Det er vigtigt at dine
influencers ikke har købt sine
følgere, ellers får du ikke
noget ud af din kampagne. 

Du screener dine influencers ved at: 
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Husk: Du kan altid kontakte influenceren, hvis du ønsker
yderligere indsigt. De fleste kan sende dig en konkret oversigt
over målgruppen på deres profil.  



Send dem en e-mail
Start med at sende influenceren en e-mail, med informationer om
kampagnen, og hvorfor du gerne vil samarbejde med dem. Det er her,
at du skal vedhæfte dit kampagnebrief. 

Kommenter på deres billede
Hvis influenceren ikke svarer, efter du har sendt dem en privat
besked, så kan du med fordel kommentere på deres nyeste
billede. Her nævner du, at du har sendt dem en besked eller mail.

Når du har screenet dine influencers, er det tid til at
kontakte dem, og tilbyde dem en plads i din kampagne. 

Ræk ud på de sociale medier
Hvis influenceren ikke svarer på din mail inden for et par dage, skal du
følge profilen og skrive en privat besked på Instagram, hvor du opridser
kampagnen og gør dem opmærksom på din mail. 

3. Kontakt

19
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Pssst.!
På næste side giver vi dig et par eksempler på,
hvordan du kan skrive til influencerne. Disse
kan du bruge som inspiration, men husk at

tilpasse den til dig og din virksomhed. 

Det er sjældent, at
influencerne svarer

med det samme.
Vær ikke bange for
at følge op et par

gange.  

T i p !



Kære {{navn}}
 
Jeg skriver til dig på vegne af Inmix. Vi er et dansk influencer bureau, som samarbejder med
branchens dygtigste influencers. Derfor skriver jeg til dig!

Vi er nemlig i gang med en kampagne for "Din Familie Jurist". Kampagnen handler om at informere
både dig selv og dine følgere om mulighederne for at sikre sig selv og dine nærmeste mod
det uforudsigelige. Altså drejer det sig om en kampagne med et yderst vigtigt
budskab, som vi håber, at du vil være med til at sprede.
 
Jeg har vedhæftet vores kampagnebrief, som jeg håber at du vil kigge igennem – og så krydser jeg
fingre for, at du har lyst til at deltage. I så fald vil vil vi meget gerne høre fra dig snarest.
 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har nogle spørgsmål. 
Ellers vil jeg blot se frem til at høre fra dig! 

Hilsen Tanja Frederikke Jensen / Influencer Manager hos Inmix

Den måde, du kontakter dine influencers på, kan være
afgørende for, om de siger ja til at deltage i kampagnen. 
Skriv derfor i et levende sprog, der vækker deres
interesse.

Vær forberedt på,
at nogle

influencers vil
undlade at svare

dig, hvis de ikke er
interesserede i
kampagnen. 

3. Kontakt (fortsat)

01

02

03
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Hej {{navn}},

Jeg skriver til dig på
vegne af Inmix i
forbindelse med en
super spændende
kampagne for Din
Familie Jurist. Jeg har
sendt dig en mail med
mere info.

Jeg håber, at høre fra
dig snarest!
/Tanja, Inmix Agency

Hej {{navn}} Vi har
sendt dig en besked

ang. en super
spændende

kampagne. Vi håber
på at høre fra dig

snarest.

Privat besked

Kommentar på
influencerens
nyeste billede

E-mail med vedhæftet brief
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Step 4 

Facilitér



Instagram Mail Posts Stories Indhold

Indsæt 
influencerens 

Instagram-navn

[Instagram]

[Instagram]

[Instagram]

[Instagram]

Indsæt link 
til Instagram

profil

[Link]

[Link]

[Link]

[Link]

Indsæt evt. 
deres 

fulde navn

[Navn]

[Navn]

[Navn]

[Navn]

Indsæt  
deres mailadresse

Hold styr på 
deres antal af 

posts

[Posts]

[Posts]

[Posts]

[Posts]

[Mail]

[Mail]

[Mail]

[Mail]

Hold styr på 
deres antal af 

stories

[Stories]

Link Navn

[Stories]

[Stories]

[Stories]

Hold styr på 
det indhold du

modtager

[Indhold]

[Indhold]

[Indhold]

[Indhold]

Når alle dine influencers er klar til at starte, skal du facilitere selve kampagneforløbet, mens det er i gang. Hvis du
aflønner influencerne med kontant betaling, så anbefaler vi, at du betaler dem efter kampagnens afslutning. 

Pssst.! 
Det er en god idé at holde overblik over din kampagne i et skema. Så ved du med sikkerhed,

om alle dine influencers får delt det indhold, I har aftalt. 
Vi har lavet et eksempel på et godt skema, hvor du nemt kan holde styr på din kampagne.  

Facilitér

Hold overblik
Sørg for at holde styr på dine influencers og det
indhold, som de deler. 

Sørg for at aftalerne overholdes
Du skal bl.a. sikre dig, at influencerne
overholder kampagnens retningslinjer og får
sendt deres indhold i original kvalitet, hvis I har
aftalt det. 

Din kampagne1.
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Sørg for at opdatere dit skema, hver gang din
influencer deler noget, så der altid står det

korrekte antal posts og stories.  
Her kan du f.eks. skrive, om
influenceren har sendt alt

deres indhold til dig, eller hvor
meget de mangler at sende. 



2. Din Instagram

Vær aktiv
Like og kommenter alt indhold, som dine
influencers deler under kampagnen. 

Del indholdet
Del dine influencers indhold på dine profil som
post eller story. 

Vær klar 
Vær klar til at svare på eventuelle spørsmål eller
kommentarer fra influencernes følgere.  

Overvej
Overvej at følge dem, der interagerer med influencernes
posts. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at de vil følger
dig tilbage. Dermed får du flere følgere på din profil. 

Det er altid en god idé at rose dine influencers
undervejs. Det giver dem incitament til at

gøre en ekstra indsats i kampagnen.

T i p !
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Mål resultaterne

Step 5 
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Notere antallet af likes og kommentarer på hver influencers post

Bede dine influencers om at sende dig screenshots af resultaterne for deres stories (antal
visninger og interaktioner)

Notere din Instagramprofils følgertal og sammenligne det før og efter kampagnen

Analysere eventuelle links, som influencerne har delt i kampagnen

Du kan bl.a. måle resultaterne ved at: 
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Mål resultaterne
Det er op til dig at måle kampagnens resultater, mens den er i gang. Målingerne
skal du bruge til at vurdere, om du har opnået dine målsætninger for
kampagnen, samt til at vurdere hver influencers individuelle indsats.

Husk at gemme dine
målinger, så du kan

vende tilbage til dem,
når du skal i gang

med din næste
kampagne. 

T i p !

På næste side giver vi dig overblik over de mest
anvendelige måder, hvorpå dine influencers kan

dele et link i din kampagne 



Du kan forbedre målbarheden i din kampagne ved at lade influencerne dele links, som du måler på. De kan dele et
link i deres bio-tekst på deres profil eller i "swipe-up" i story, hvis de har mere end 10.000 følgere. 

Mål influencernes links

First-click-attribution 

Step 5

UTM links Affiliate links

Google Analytics 
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Kommission

Annoncør 

UTM links er unikke links, som du selv kan
lave. Du kan lave unikke links til alle dine
influencers og måle både trafik, klik og

køb med Google Analytics. 

I Google Analytics kan du også måle, om
influenceren har haft indflydelse på et
køb, selvom købet ikke sker med det

samme. 

Dette fænomen kaldes first-click-
attribution og er afgørende for at vurdere
influencerens påvirkning i købsprocessen,
når følgeren ikke køber med det samme. 

Affiliate links er unikke links, som normalt laves
af et affiliate partnerbureau. 

Affiliate partneren sætter din virksomhed op
som annoncør og står for alt det tekniske ved at

lave unikke links til dine influencers. 

Med affiliate links kan du både måle antal klik
og køb. Samtidig betaler du kommission til
influencerne, når de laver et salg for dig. 

Influenceren kan selv holde øje med deres
kommission og vil automatisk blive betalt for

hvert køb, der foretages gennem deres unikke
link. Dette kan være en stor motivationsfaktor. 



Spørg dine ambassadører, om de kender nogle dygtige
profiler, der kunne tænkes at ville deltage i din næste

kampagne. Influencers kender ofte hinanden.
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Efter kampagnen
Når influencerne har delt alt det aftalte indhold, er det blevet tid til
at afslutte kampagnen og bygge videre på succesen. 

Her er nogle gode måder, hvorpå du kan bygge videre på dit momentum efter
kampagnen:

Udpeg de influencers, der har skabt bedst resultater og gør dem til dine ambassadører

Lyt til feedback fra dine ambsaddører og involvér dem i
planlægningen af din næste kampagne

Aktivér dine ambassadører regelmæssigt og fasthold relationen
mellem influencerne, deres følgere og din virksomhed En "ambassadør" er en

influencer, der har skabt

et vedvarende forhold til

virksomheden ved at

deltage i flere

kampagner. 

T i p !

Efter kampagnen



Pssst.! 

Du kan deltage i vores gratis influencer
marketing webinar. Her gennemgår vi

alle steps til at få succes med influencer
marketing og viser gode eksempler fra

vores kampagner. Tilmeld dig på
inmix.dk/webinar. 
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Tjekliste
Afslutnigsvis har vi lavet en lille
opsummering, som du altid kan gå
igennem for at sikre dig, at du har
været igennem alle steps i din
influencerkampagne. 

Optimeret din Instagram til din virksomhed?

Forberedt din strategi?

Skabt din kampagne og forbedredt dit brief?

Givet dig selv et kæmpe klap på skulderen?

Udvalgt og kontaktet dine influencers?

Fulgt op på dine influencers efter kampagnen? 

Været aktiv under din kampagne?

HAR DU::

Defineret dine influencers?

Målt dine resultater og skrevet dem ned?



Vi har nu gennemgået alle de vigtige steps, man skal igennem for at
få succes med influencer marketing. 

Du har både lært, hvad man skal have på plads inden kampagnen,
under kampagnen og efter kampagnen. 

Jeg håber, at du har kunne bruge min 
step-by-step guide til en succesfuld influencer marketing

kampagne. 

Du er velkommen til at benytte guiden som et opslagsværk for
dine kampagner både nu og i fremtiden. Held og lykke!  

Tak fordi du læste med!

Frederik Nikolai Kruchov

Direktør & Founder
Inmix ApS

+45 26 15 08 02

fnk@inmix.dk
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