


Middelfart Sparekasse – 28. nov. 2018

Facebook for 5.000 kr. 

Middelfart Sparekasse



Lokal og digital

Lokal forankring og nærhed til kunderne er 

(måske) en styrke i en digitaliseret verden…

Vores agenda

o Kort om Sparekassen – vores afsæt

o Sådan arbejder vi konkret med Facebook

o Sådan har vi organiseret os om opgaven



Sparekassen og 

den digitale udvikling

Middelfart Sparekasse



En sparekasse for alle siden 1853
Etableret i 1853 i Middelfart af den lokale 

håndværkerforening med slagtermester Benjamin 

i spidsen.

Sparekassen var tænkt som en sparekasse til 

fælles bedste, og denne tanke lever stadig i 

bedste velgående her 165 år senere.

Særligt kendt for arbejdet med at skabe en god 

arbejdsplads og kåret som Danmarks bedste 

arbejdsplads fire gange af Great Place to Work.

o 76.000 kunder og ca. 330 medarbejdere fordelt på 18 afdelinger – Syddanmark.



Sparekassens udvikling i en teknologisk kontekst

1853:

Etablering af

Middelfart

Sparekasse

1881

Første telefoner 

i Danmark

1925:

Første radio-

udsendelse

i Danmark

1948:

Første TV-

udsendelse

i Danmark

1957:

Den første 

danske computer
DASK, Dansk Aritmetisk 

Sekvens Kalkulator

1990:

Så blev vi mobile 

og World Wide Web 

skabes

1994:

Første danske

hjemmeside

2008:

Første 

iPhone

i Danmark

130 år

seneste 28 år
1995:

”Netbank” til

Sparekassens

kunder

2013

MobilePay

1983/84:

Første Dankort

og hæveautomat

1998

Google

stiftes

2004
Facebook 

stiftes

2005
YouTube 

stiftes

2003
LinkedIn 

stiftes

2015

Kontakt-

løse

kort

2017

Wallets

MS på 

Facebook

i 2009

2000:

Første udgave

af midspar.dk

2018

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/It-virksomheder_og_websites/DASK&ei=aoL_VOgczb09uo2BoAw&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNHHHvSJhP--EnMM2yKo5AjAfOjoOQ&ust=1426117599119429
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ordfabrikken.dk/doku.php?id%3Dtelefondame&ei=pYD_VMWoIIGCPfnHgcgH&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNEcvw3vzyrC6otbDcLHDEDYisHk4w&ust=1426117132849892
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Swipp_Logo.png


DEN GYLDNE MIDDELVEJ

Kundeanalyse, januar 2016 - baseret på 906 besvarelser
Klik for at redigere i master



Det brede blik på de digitale kanaler

og en række 
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Lidt tal på vores tilstedeværelse, nov. 2018

oFacebook: 15.103 følgere

oLinkedIn: 2.498 følgere

oInstagram: 847 følgere

oTwitter: 189 følgere

oYouTube

oBlog.midspar.dk – ca. 100 skribenter og 400 indlæg

oE-mailmarketing: ca. 37.000 modtagere



Lokal og digital



Derfor er vi på Facebook

oLytte - forstå målgruppen 

oLoyalitet - skabe loyale kunder/bekræfte dem i valget

oMarkedsføring - udbrede kendskabet til Sparekassen 

og vores engagement i lokalsamfundet

oKundeservice - dialog og support 

o Involvering – fx arbejdet med samfundsansvar 



Hvem taler vi til på Facebook?

Den typiske følger er en kvinde i 

alderen 35-54 år.

Hun er sandsynligvis på Facebook 

mellem kl. 19 og 21 på smartphone 

eller tablet.



Det taler vi om…

Facebook

Tips & råd

Events

Sponsor

Support

Produkter
Konkur-
rencer

Fagligt 
indhold

Branding

Jobs



Sådan taler vi på Facebook

oDU og DIG

oVi taler sjældent om produkter – men ofte om oplevelser

oVi forsøger at levere et klart budskab – bruger tid på teksterne

oVi bruger gerne video – husk at uploade til Facebook og husk tekstning

oVi bruger gerne emojis 😎💭💡💸



Den gode opdatering



Den gode opdatering



Den gode opdatering



Inspiration til indhold

o Storybase.com

o Google Trends

o Søgninger på midspar.dk

o Answerthepublic.com



Answerthepublic.com



Hold øje med konkurrenterne…

20 // 



Lad dig inspirere

- og vær stolt, når andre lader sig inspirere af dig



Lokal på Facebook

o Kun én Facebook side

o Annoncering i udvalgte områder



Organisering



Planlægning af indhold

o Vigtigt med fokus i en travl dagligdag, prioriter opgaven

o Find et planlægningsværktøj fx Excel eller Trello

o Lav ”redaktionsmøder”

o Inddrag kollegaer fx dem, der har viden om 

produkter og forretningen - vi har et tæt samarbejde 

med Sparekassens fagchefer og IT

o I gennemsnit laver vi fem opslag om ugen

o Ca. 1 fuldtidsressource på SoMe



Synlighed og effekt

- gør analytics data tilgængelige



Sæt mål og fejr succeserne



Afsluttende kommentar

o Vi kan noget andet end de store konkurrenter

o Vi har en styrke i nærheden til kunderne – de vil os gerne - også på Facebook

o Vi har ikke et kæmpe budget, men har en masse på hjerte

o Vi tillader os at fejle og prøver gerne nye muligheder af uden helt at kende målet 

o Vi øver os fortsat og har en tro på, at vi kan gøre det endnu bedre



Værktøjer og inspiration

o Regneark med de værktøjer omtalt her i 

præsentationen og en række flere…

o Skriv til os, så kvitterer vi med arket og 

guiden ”Seks trin til bedre indhold” der er 

inspireret af Astrid Haugs ”Sig du kan li’ mig”



Tak for jeres tid…
Christina Welling: cw@midspar.dk

LinkedIn: www.linkedin.com/in/christinawelling

Kristian Gren: krg@midspar.dk

LinkedIn: www.linkedin.com/in/kristiangren


