
Facebook & Instagram
Tips, triks & nyttige verktøy



Publiseringsplan
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Kundereisen – godt innhold tilpasset målgruppen

https://www.allegro.no/aktuelt/ta-kundeopplevelsen-til-topps-med-cx-strategier/
Joanna Carr – CX ekspert - joanna@allegro.no

https://www.allegro.no/aktuelt/ta-kundeopplevelsen-til-topps-med-cx-strategier/
mailto:joanna@allegro.no


Creator Studio
Verktøy for å publisere på Facebook og Instagram



Creator Studio- innlegg, stories, video på FB/IG



Planlegg - med Creator Studio



NB! Full oversikt > 
Business Manager 

Creator Studio  
Innsikt



Facebook Business Manager
– betalte annonser
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Annonsering i Business Manager
business.facebook.com



Annonsering i Business Manager
https://www.facebook.com/business/help/169249477193317



Flere annonser – finn ut hva kunden liker 👍



Sjekk ut hvordan andre annonserer 👀



Pixel i Business Manager – Remarketing!

Speilpublikum
Besøkende på Facebook
Engasjerte på Instagram
+
+
+



Når du er på farten

Tidl. Sideadministrasjon



1 time gratis veiledning
Vi hjelper deg i gang.  Få satt opp din Facebook Business Konto, legge til PIXEL eller 
kom i gang med annonsering J

kristin@allegro.no/ 47 91 7932
Presentasjon av Line Storjordet og Kristin Igelkjøn



God    

påske



Konkurranser
Dette kan du be om:
- Like side
- Like post
- Kommentere
- Sende melding

Dette bør du unngå:
- Be om eller oppfordre til å tagge venner
- Oppfordre til å dele innlegget

Hva er «straffen»?
Facebook reduserer 
rekkevidden for “Lik og del 
gjerne”

NB! 
Gjelder både Facebook og Instagram



Tips for Instagram
Hvis vi bidrar til å holde folk lenger inne i appen belønnes vi med kvalitetsscore og synlighet. 
Godt innhold trumfer kvantitet!

• Optimalisert forside:

Nøkkelord i navnefeltet for søkbarhet
Punktlister med emojis for rask oversikt
CTA i bunnen

• Lengre tekster
• Bildekaruseller som krever klikk/svipe
• Videoer
• Engasjement
• Relasjoner
• Stories
• Highlights
• Reels
• Location tag for søkbarhet



# -tips for Instagram (og Facebook)

Flere følgere >> mer engasjement

• Opp til 30 per post / øker sjansen for å bli funnet + økt 
forståelse for innholdet

• Variasjon basert på innhold
• Bruk # som er relevant for deres bransje
• Bruk # som deres kunder og konkurrenter bruker
• #summer har så mange poster at man drukner + bots og 

falske kontoer og som ikke skaper engasjement
• Ideelt fra 10’ – 100’ poster


