
OPPGAVER 
Opprett og publiser en Facebook-annonse

Slik publiserer du en annonse
Nå skal du steg-for-steg sette opp og publisere din annonse på Facebook. Følg 
nøye med så du blir godt kjent med de ulike delene i annonseverktøyet, slik at 
det blir enkelt å gå tilbake for å gjøre endringer på annonsen senere. Og ikke 
minst for å lage nye annonser senere. 

Du skal bruke annonsekontoen du allerede har laget.

Din oppgave: Se instruksjonsvideoen og bruk dette hjelpearket når du lager din 
Facebook-annonse og publiserer den.

Forbehold om endringer:
NB! Facebook gjør ofte endringer på oppsett. Hvis det du ser ikke ser helt identisk ut som i videoen, se 
etter menynavn som passer til det du skal gjøre. Det hender Facebook flytter litt på knapper og menyer. 
Hvis du ikke finner ut av endringen, ta kontakt med oss på team@inspiro.no for å gi oss tilbakemelding på 
det som evnt. har endret seg.
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Steg for steg beskrivelse for hvordan du setter opp og publiserer annonsen på n 
Faceboook.
Nærmere forklaringer finner du i videoen.

Start med å logge deg inn på din facebook-konto
Facebook.com, evt business.facebook.com
 - Gå inn i Annonseadministrasjon (Ads Manager om du har det på engelsk) 
- Trykk på knappen som heter Opprett (Create Ad). 
  ( Får du opp en veiviser, velg veiledet oppretting)
- Trykk på Trafikk (Traffic) som har pil-ikonet ved siden av seg. 
- Rull ned til bunnen av siden og gi kampanjen ett navn. 
- Trykk på Continue (Fortsett)

Ny side åpner seg. 
- La de første innstillingene være som de er og rull ned til Publikum (Audience)
- Under Steder (locations), dobbeltsjekk at Norge er valgt. Dersom det står noe annet enn Norge, trykk på 
X’en ved United States (hvis det står som standard hos deg) og skriv inn Norway der det står Skriv inn for 
å legge til steder - Velg Norway (eller det landet målgruppen din befinner seg)
- Velg alder ved å trykke på tallet.  Bla deg opp eller ned for å finne alderen til målgruppen din.
- Velg kjønn
- Velg språk (hvis det er nødvendig) 

- Under Detaljert målretting (detailed targeting) legger du inn ting du vet
målgruppen din interesserer seg for. Det kan være interesser, bedriftstyper, 
fagområder og ikke minst - personer som folk i målgruppen din ser opp til 
og følger på Facebook. Hver gang du velger noen vil FB foreslå lignende 
interesser for å hjelpe deg med å finne gode attributter for målgruppen din.

Følg med på høyre side for å se på antallet du får i målgruppen din. 
Se på tallet under Potensiell Rekkevidde (Potential reach)
Her anbefales det å ha minimum 100 000 personer.
Du kan også regne ut hvor mange du trenger ved å bruke kalkulatoren
du finner i kurset.
Se også at du er innenfor det grønne området for målgruppe (øverst i bildet)

Plasseringer (Placements) 
Den enkleste løsningen er å velge automatiske plasseringer, så velger 
Facebook plassering for deg.
 - Sørg for at Automatiske plasseringer er valgt. 

Hvis du ønsker å definere hvor annonsen skal vises selv, trykker du på
Rediger plasseringer (edit placements). Her velger du enhetstype (mobil, 
datamaskin eller alle enheter) og plattformer annonsen skal vises på.
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Budsjett og tidsplan (Budget & Schedule)
- Velg Dagsbudsjett (daily budget) og legg inn beløpet du ønsker å bruke pr. dag..
NB! Når du skal legge ut annonsen for første gang før du vet hvordan den virker, er det smart å sette 
dagsbudsjett på 50-100 kroner for å teste før du bruker større beløp.

- Under tidsplan (schedule) velger du Kjør annonsesettet mitt kontinuerlig fra og med i dag (Run ads 
continuously)

Når budsjettet er satt, rull ned til slutten av siden og trykk på Fortsett (continue)

Da kommer det en ny side  - nå skal du velge bilde og sette inn teksten.

Format
Velg det formatet du skal bruke. Primært ett bilde på din første annonse (du kan variere senere).

Bilder
- Trykk Last opp bilde for å hente bilde fra din datamaskin
- Velg bildet du skal bruke til annonsen din 
- Du kan laste opp flere bilder hvis du vil teste effekten av ulike bilder, vanligvis anbefaler vi å begynne 
med 4 ulike bilder. 

Lenker
- Velg hvilken side du skal annonsere for - Din Facebook-side for virksomheten.
- Under URL-adresse til nettsted skriver du inn adressen til landingssiden din. Dette er lenken til opt-in 
siden for gratiskurset ditt. Bruker du Simplero finner du den under listen til gratiskurset hvis du har lagt 
inn gratiskurset i Simplero.

Så er det tid for å skrive inn annonseteksten:
Når du skriver inn teksten vil du se hvordan annonsen ser ut på høyre side.

Overskrift: - Skriv inn overskriften i feltet under Overskrift (Dette er teksten rett under bildet)
Tekst: Skriv inn annonseteksten i feltet under Tekst (Dette er teksten over bildet) 
Beskrivelse av lenken: Skriv en beskrivelse av annonsen under beskrivelse av lenken 
Handlingsoppfordring: Trykk under Handlingsoppfordring, og velg den knappen som passer best til din 
annonse. Står teksten på engelsk? Den vil likevel vises på norsk til norske brukere. 

OBS: Om du ikke ser feltene for beskrivelse. Klikk på Vis avanserte alternativer

Når du har sjekket at annonsen ser bra ut trykker du på Bekreft og Fortsett.

Når du er ferdig går annonsen til godkjenning hos Facebook, og så fort den er godkjent vil den begynne å 
vises. 

VIKTIG: Følg med for å se på resultatene. Det kan hende du må gå inn og endre bilde og/eller tekst for å få 
bedre resultat av annonsen. 
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