
Eksempler på produceret content

Af det content jeg har nævnt i indholdskalenderen, har jeg produceret nogle tekster til Ads On ydelses-
sider, ti kundecases og artikler til deres gode råd guides. Her vil jeg gerne fremhæve tre dele af det pro-
ducerede content og forklare hvordan det passer ind i den implementerede løsning. For at udarbejde 
teksterne til det planlagte content, har jeg taget udgangspunkt i storytellings principper (Fog, K., Budtz, 
C. og Munch, P., 2012, s. 31-47).

Content til en ydelsesside
En af ydelses siderne jeg har produceret en tekst for, er ‘LinkedIn som socialt medie’. Teksten er baseret 
på historiefortællingens fire elementer, hvor budskabet er at kunden kan få hjælp og vejledning ved at læse 
teksten og konflikten er at kunden ikke ved hvordan LinkedIn fungere til at markedsføre sin virksomhed 
på (ibid., s. 33-38). Rollefordelingen er mellem kunden og Ads On, hvor Ads On fremstår som både 
hjælper og giver (ibid., s. 39-40). Handlingen er den informerende vejledning der er om hvordan LinkedIn 
kan bruges til kundens virksomhed (ibid., s. 44-45). Desuden er teksten også skrevet med et sælgende øje, 
hvor der dertil er indsat CTA elementer som skal guide læseren til at tage kontakt til Ads On (Marco S., 
2015, s. 211).

Her ses et CTA element som er placeret nær tekstens afslutning på hjemmesiden (ibid.). Det er et link 
til en guide med gode råd til hvordan kunden kan skrive et LinkedIn opslag. Det er meget relevant med 
netop denne guide på denne ydelsesside, da det omhandler det samme emne. Linket er rammet ind i en 
farvet kasse der indeholder fængende tekst og en knap med linket som er fremhævet. Når læseren har læst 
teksten helt igennem, er der to CTA knapper der opfordre den potentielle kunde til at tage kontakt til Ads 
On (ibid.).

Figur 8: CTA element på ydelsesside

Figur 9: CTA element på ydelsesside
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Content til en ‘gode råd guide’ 
De ‘gode råd’ tekster er bygget op omkring FortælleModellen også kaldet Berettermodellen, og følger 
derfor en prædefineret struktur, for at skabe dynamik i teksten (Fog, K., Budtz, C. og Munch, P., 2012, s. 
46). Som eksempel tager jeg udgangspunkt i guiden “det gode LinkedIn opslag”, hvor figur 10 illustrerer 
hvordan teksten er bygget op omkring FortælleModellen (ibid.).

Figur 10: “det gode LinkedIn opslag” sat på FortælleModellen
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Content til kundecases
Jeg har produceret ti kundecases, som er sat på Ads Ons hjemmeside under menuen “glade kunder”. De 
er skrevet ud fra de telefoninterviews jeg har afholdt deres kunder (bilag 3.a-3.d). Kundecasen er inddelt i 
følgende områder; vores ansvarsområde, som fortæller om de ydelser kunden har haft, en beskrivelse om 
selve casen, en sektion om de skabte resultater med følgende highlightede nøgletal samt kundens oplevelse 
der visualiseres med et direkte citat fra interviewet. Ude i højre side af hjemmesiden er der eksempler på 
hvad Ads On har lavet for kunden. Til sidst er der indsat CTA elementer, et som opfordre læseren til at 
kontakte Ads On og en anden til kundens hjemmeside (Marco S., 2015, s. 211). Linket til kundens hjem-
meside er med til at skabe god linkbuilding (Ditlev, J. og Jepsen S. D., 2014, s. 152). Dernæst er der indsat 
et element med logo indeholdende links til de andre cases.

Figur 11: screenshot af en kundecase på Ads Ons hjemmeside

23CONTENT MARKETING PLAN: EKSEMPLER PÅ PRODUCERET CONTENT

https://adson.dk/glade-kunder/



