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Paid media
Under paid media skal Ads On gøre brug af betalte annoncer på deres sociale medier, hvor det giver 
mening. Det er med henblik på lead generation, at deres content skal promoveres (Kingsnorth, S., 2019, s. 
211-219). De kan også promovere deres content gennem deres partnerskab med den lokale erhvervsfor-
ening, eksempelvis i deres nyhedsbrev eller gennem deres medlemsblad. 

Earned media
Earned media består af medier og kanaler som Ads On har gjort sig fortjent til gennem gode relationer og 
loyalitet. Det er et meget værdifuldt medie, der skaber stor troværdighed. Det er f.eks. at deres nuværende 
kunder anbefaler dem, via word of mouth og på de mediekanaler de selv anvender. Hvis Ads On begynder 
at tage deres blog med de gode råd mere i brug, vil de også kunne skabe troværdighed den vej igennem, 
blandt andet med linkbuilding og blogger relations (Ditlev, J. og Jepsen S. D., 2014, s. 152). 
Det kan ske i form af, at de bliver kendte og værdsat for deres gode råd, sådan at de i fremtiden vil kunne 
være gæsteblogger på eksempelvis brancheforeningers hjemmesider.
 
Shared media
Ads Ons content skal promoveres på deres sociale medier. Det kan være at en bestemt type content hen-
vender sig mest til den målgruppe de har på eksempelvis LinkedIn, hvor det så skal postes der. 
Ligeså kan de have content som egner sig bedst til den målgruppe de har på deres Facebook-side, hvor det 
givne content skal offentliggøres der. Strategien her, er at tilbyde gratis kvalitetsviden med henblik på at 
hjælpe nye som eksisterende kunder. Udover at anvende deres egne sociale medier, så har de også partner-
skab med den lokale erhvervsforening, som de også kan promovere sig gennem. Her kan der for eksempel 
være fordele for kunderne i erhvervsforeningen. Desuden vil de også kunne promovere deres indhold i 
deres egen Facebook gruppe (se figur 6) og andre relevante grupper indenfor deres branche.

Owned media
Owned media er alle de kanaler som de selv ejer, det er for eksempel deres hjemmeside og sociale medier. 
Ads On skal offentliggøre deres content på deres hjemmeside, hvor de for eksempel kan promovere deres 
gode råd tekster, på deres ydelsessider. På forsiden skal de også promovere “det siger kunderne”, da det 
skaber troværdighed. Desuden har de deres kundecases, som også er på deres hjemmeside. Udover det con-
tent de har på deres hjemmeside, skal de arbejde med at søgemaskineoptimere (SEO) deres indhold så det 
kommer frem ved bestemte søgeord (ibid., s. 142-154). Dertil har de også deres Google My Business side, 
som de kan opdatere med nyheder som bliver vist i Google søgninger.

Pointen med promoveringsplanen er at Ads On skal promovere deres content på forskellige kanaler, 
så de derved sikrer at nå deres målgruppe på de kanaler og platforme de anvender (Ditlev, J. og Jepsen S. 
D., 2014, s. 140). Desuden er dette marketingmix med til at skabe værdi, troværdighed og loyalitet som er 
nogle af kerneværdierne for Ads On.

Kunderejse
For at kigge på kundens rejse, starter jeg med at kigge overordnet på kunderejsehjulet (Ditlev, J. og Jepsen 
S. D., 2014, s. 75). Modellen illustrerer hvordan den primære målgruppe bevæger sig fra først at interagere 
med Ads On, til at have oplevet værdi. Igennem de forskellige faser som en potentielle kunder går 
igennem, er der angivet hvilket touchpoint og content de interagere ud for den givne fase.
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Figur 14: kunderejsehjulet

For at gå i dybden med målgruppens kunderejse, tages der udgangspunkt i to personas; en fra den primære 
og en fra den sekundære målgruppe.

Figur 15: Christina Skovgaards kunderejse (primær målgruppe)
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Fra den sekundære målgruppe tager kunderejsen udgangspunkt i Jakob Lund (se figur 16). 
Han blev kunde hos Ads On via et kold kanvas opkald (Kingsnorth, S., 2019, s. 212). Derefter starter hans 
kunderejse ved at han får lavet sin nye hjemmeside. Han er dog ikke så god til at komme med materiale 
til sine SoMe kanaler, så Ads On har svært ved at opdatere hans kanaler uden materiale. Derfor får han et 
venligt opkald fra dem, som er en påmindelse om at sende dem nyt materiale. Han er glad for opkaldet, og 
får sendt dem en mail, så der kan komme nye opslag på hans SoMe kanaler, der skal skabe vækst for ham. 
Over tiden får han jævnligt mails med hvordan Ads On har vækstet både hans hjemmeside og hans SoMe 
kanaler. Han er meget glad og tilfreds, og snakker rigtig godt om Ads On til sine kollegaer og samarbejds-
partnere.

Figur 16: Jakob Lunds kunderejse (sekundær målgruppe)
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Den første kunderejse vi kigger på, er for Christina Skovgaard; en persona fra den primære målgruppe 
(se figur 15). Hun havde selv været i gang med at sætte sin webshop op, men forstod ikke hvorfor hun ikke 
oplevede vækst med sin webshop. Efter hun har haft dårlige oplevelser med mange bureauer på kort tid, 
bliver hun anbefalet Ads On af sit netværk. Det er her hendes kunderejse starter. Selvom hun er skeptisk, 
besøger hun deres hjemmeside. Hun bliver en smule interesseret, og som det første vil hun læse deres re-
ferencer og hvad tidligere kunder siger om dem. Hvis de siger gode ting, føler hun at hun måske kan stole 
på det her bureau. 
Til sidst finder hun en guide, der forklarer hvordan man vækster en webshop - det er bare spot on på hen-
des problem. Guiden er rigtig spændende, men hun kan slet ikke magte at gøre alle de ting selv, så da hun 
ser en CTA der spørger om hun har brug for hjælp, vælger hun at ringe (Marco S., 2015, s. 211). 
Her får hun kort vejledning og bliver forklaret hvordan Ads On kan hjælpe hende. Hun synes bureauet 
virker pålidelige, venlige og troværdige, så hun vælger at tegne en kontrakt om webshop rådgivning. 
Efter noget tid, oplever hun vækst og hun er så glad og taknemmelig at hun glædeligt anbefaler Ads On til 
andre i hendes netværk.
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Triggers (eksterne og interne)
Den eksterne trigger for en nuværende kunde handler om hvorfor de forbliver kunde ved Ads On (ibid., 
s. 39-60). det gør de fordi de føler at de får en god service, at Ads On er hudløs ærlige, personlige og flek-
sible. Kunderne føler at Ads On er troværdige, gode til at løse opgaven som næsten altid er løst bedre end 
lovet. Derfor bliver de ved med at være kunde. Kigges der på den interne trigger vil kunderne gerne have 
en fortsat opdatering og vedligeholdelse af deres ydelser (ibid.). Desuden vil de gerne opleve vækst på deres 
ydelser.

Action
Den simple handling en kunde skal foretage er i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse af deres 
ydelser, som også er en investment (ibid., s. 61-94). Her kan de enten ringe eller maile med billeder og 
tekst, der skal opdateres på deres hjemmeside eller SoMe kanaler. Der er dog en stor udfordring i denne 
fase, da mange kunder har svært ved at huske eller ikke har tiden til at udføre disse ting (Bilag, 3.d). 
Derfor kunne det være en idé med en venlig reminder, om at kunden skal huske at indsamle og sende 
materiale til vækst af deres ydelser i form af en opfølgningsmail.
 
Variable rewards
Gevinsten for de nuværende kunder er den fremadrettet vækst, som er en reward of the self og en reward of 
the tribe (Eyal, N. og Hoover, R., 2014, s. 95-134). Desuden er selve opdatering af deres ydelser en reward 
of the self, da det er en gevinst der skaber personlig værdi (ibid.).

Investment 
Kunden skal selv komme med billeder og tekst, så Ads On kan opdatere og vedligeholde deres hjemmeside 
eller SoMe kanaler. På den måde kan Ads On lave fedt content for kunden og samtidig skabe vækst. 
Det betyder altså, at kunden skal investere en smule af deres tid, for at være med til at gøre deres hjemme-
side og SoMe kanaler bedre (ibid., s. 135-162).

Customer Relationship Management
Da det er vigtigt at få etableret retningslinjer for hvordan Ads On skal kommunikere til sin målgruppe, 
kigges der på customer relationship management (CRM). Jeg tager udgangspunkt i CRM principper fra 
bogen Digital Marketing Strategy: an integrated approach to online marketing for at specificere Ads On 
CRM strategi (2019, s. 280-281).

Frequency
Det er meget vigtigt at kunderne ikke kontaktes for meget, da det kan føles påtrængende. Kunderne skal 
kontaktes når det naturligt giver mening ,f.eks for at få vedligeholdt sine ydelser eller en opdatering om 
vækst. Kunden kan også selv have indflydelse på hvor ofte denne ønsker at blive kontaktet, og især i start-
fasen hos en ny kunde vil der være mere regelmæssig kontakt end hos en langvarig nuværende kunde. 
Generelt skal potentielle kunder ikke kontaktes i begyndelsen af deres kunderejse, da pointen med en 
content marketing strategi er at nye kunder skal erhverves gennem pull marketing (Ditlev, J. og Jepsen S. 
D., 2014, s. 29). 
 
Timeless
Når Ads On snakker med deres kunder, er der altid en risiko for at de tager kontakt til dem på det forkerte 
tidspunkt. Dog har de for deres nuværende kunder allerede etableret et godt kendskab til dem, og har 
derfor en fornemmelse for hvornår nogle kunder er bedre at kontakte end andre. Netop derfor, spørger de 
også altid som noget af det første om det er et godt tidspunkt de bliver kontaktet på, eller om de i så fald 
ønskes at ringes op på et mere passende tidspunkt. De potentielle kunder skal stadig ikke kontaktes, som 
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de nuværende kunder skal. Alt det content som skal gøre dem interesseret i Ads On er frit tilgængeligt på 
deres hjemmeside, hvor de selv kan tilgå det i ro og mag.

Accuracy
Det er meget vigtigt at Ads On danner sig et godt overblik over kundernes navne, virksomheden og deres 
baggrundshistorie. Det er nemlig vigtigt at de er rigtige og præcise i deres dialog både med nuværende og 
potentielle kunder. Derfor er det vigtigt at de sætter sig godt i hvem en potentiel kunde er, og hvad de står 
for.

Relevancy
For at sikre at især den primære målgruppe finder Ads Ons content relevant, kan de løbende foretage 
undersøgelser, såsom en spørgeskemaundersøgelse, for at finde ud af hvad for noget content de specifikt 
er interesseret i. Desuden kan de snakke med de nuværende kunder, for at finde ud af, om der er noget de 
kan optimere for dem. Da content marketing strategien er bygget på undersøgelser omkring målgruppens 
behov og ønsker, skulle indholdet dermed være relevant for målgruppen.

Personalization
Ads On gør ikke brug af personalisering af det content kunden ser eller interagere med, men de kan i 
stedet analysere sig frem til hvordan deres brugere opfører sig på deres hjemmeside, og bruge den indsigt 
til at skabe en form for personaliseret indhold. Det kan f.eks være mere af det indhold brugeren interagere 
med mest, som kan ses i Google Analytics. Ligeledes kan de holde øje med det content der ikke performer 
som ønsket, og derved producere mindre af den type content. Det handler hele tiden om at implementere, 
teste, analysere og så re-implementere.
 
Value
Den værdi kunden eller potentielle kunder får, ligger i Ads Ons grundværdier som er gennemskuelighed, 
troværdighed og engagement. Ads On er et mindre webbureau, som adskiller sig fra de større i det at der er 
plads til at have kunden i fokus. Det er en vigtig værdi for kunden, og som brugerne gerne skulle kunne se 
på hjemmesiden.

Channel
I forhold til de kanaler der skal kommunikeres på, er der en forskel på de nuværende og potentielle kunder. 
De nuværende kunder foretrækker det personlige, om det så er et telefonopkald eller et fysisk møde, 
så skal Ads On stræbe efter at imødekomme dette. De potentielle kunder foretrækker at tage deres tid med 
at undersøge om Ads On er noget for dem, og efterfølgende selv tage kontakt til dem (Bilag 5-6). 

Som den sidste del af CRM strategien kigger jeg på The Marketing Funnel for at synliggøre målgruppens 
interaktion med Ads On, i form af faser (Deiss, R., og Henneberry, R., 2020, s. 66-67).
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Figur 19: the marketing funnel

Anderledes fra en kunderejse, illustrerer the marketing funnel loyalitets faserne samtidig med at den viser 
hvilken kommunikationsstrategi Ads On skal anvende alt efter hvor kunden befinder sig (ibid.). 
Figuren illustrerer hvordan den primære målgruppe starter i awareness fasen, hvor de bliver bekendt 
med Ads On. I de første faser, skal Ads On anvende content marketing for at gøre potentielle kunder 
interesserede. I evaluation og purchase fasen er kunden klar til at købe, og der skal Ads On lave deres salg, 
hvorefter de bliver til kunde. De sidste to faser handler om loyalitet, og er relevant for den sekundære 
målgruppe og på sigt for de i den primære når de har været kunde i længere tid. I den sidste del af tragten 
handler det altså om at fastholde og vedligeholde kunderne, så de bliver loyale.
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