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FLYT DIT BRAND MED 
MICRO INFLUENCERS

Social Media Manageren 2018 
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CHARLOTTE

• Content Specialist i STEP

• Magasin og NEYE  

• Aktiv på alle SoMe-platforme, dog mest 
Instagram 
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NÅR DU GÅR HERFRA I DAG 

HVORFOR  
det er vigtigt 
at inddrage 
influencers

HVORDAN
du opnår succes med 

influencers



4



5Kilder: Gallup, Index Danmark, Dansk Markedsføring, Infomedia, Deloitte. 

stoler mere på 
influencers end 
virksomheder

DE ’TØRRE TAL’ ER FAKTISK RET SAFTIGE 

af os har adblockere 
installeret på 
computer eller 
telefon

millioner gange om 
dagen tjekker vi 
tilsammen i 
gennemsnit vores 
telefoner i DK

af danske virksomheder 
fastholder eller øger 
budgettet til content 
marketing (herunder 
influencers) i år

92% 1/3 70% 170
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4 UD AF 10 UNGE
føler sig tættere forbundet med deres favorit-influencer  end 

deres venner i den virkelige verden
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DE ER EFTERSPURGTE, 
MEN SVÆRE AT FINDE

1/3 har en 
Instagram-profil

Verdens hurtigste 
voksende sociale 

netværk

Tidskrævende 
for virksomheder 
at finde de rette 
micro influencers

STEP Movers gør 
det nemt for 

virksomhederne
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3 TYPER INFLUENCERS

Influencers med en relativt lille følgerskare.

Fx mellem 500 og 10.000 følgere

Influencers med typisk mellem 20.000 

og 100.000 følgere

Influencers med over 100.000 følgere

Micro influencers Macro influencers Mega influencers

STEP MOVERS  | Mediekit 4 |



MACRO INFLUENCERS SKABER HYPE

OG CELEBRITY FACTOR PÅ DEN KORTE BANE

Micro influencers kan højne troværdigheden 
og give en kampagne long tail
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• Micro influencers iscenesætter situationer, som følgeren kan 
genkende sig selv i 

• Autentisk og troværdig branding 

• Følgerne køber ikke produktet pga. billede eller opslag, men på 
baggrund af den autentiske relation de har til influenceren, samt 
konteksten produktet optræder i 

• Følgerne vil have ærlighed og ikke polerede reklamer – med Micro  
influencers får de reklamer fra én, de stoler på 

• Få andre til at være afsender på dit brand og budskab

MICRO INFLUENCERS



DE UNIKKE VINKLER VIRKER



HENRIKHOFFMANN
900 FØLGERE



CAMILLANKN
8.005 FØLGERE
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• Vigtigst af alt: Fokus på troværdighed og de gode relationer

HVORDAN GIVER DET BEDST EFFEKT?

Strategisk del af 
kunderejsen

Strategiske 
partnerskaber

Kommunikation i 
øjenhøjde

Unikke vinkler gennem 
personligt content

Branding, awareness 
– og salg
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SÅDAN KOMMER DU I GANG 



16

• Hvad er dit mål / Hvad vil du gerne opnå? 
• Branding

• Øget salg

• Promovering af et nyt produkt

• Løbende awareness

• Etc.

1. MÅL
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2. STRATEGI

• Engageres gennem strategisk partnerskab eller kortvarigt 
samarbejde?

• Medier?
• Instagram stories buldrer frem

• Hurtigt indhold skaber engagement. 1/3 interagerer på en Instagram story

• Tænk film.  80% af alt internetindhold vil være video inden 2020. Marc 
Zuckerberg vurderede i starten af året, at 90% at alt indhold på Facebook vil 
være video inden udgangen af 2018

• Målgruppe?
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3. SCREENING & SAMARBEJDER

BOLIG MOMMY

LIVSSTIL

MODE

MAD

BEAUTY

SPORT

REJSER

... ned til  

nicheområder
DIY
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• Er influenceren den rigtige, eller har han/hun blot mange følgere?

• Er der et match mellem dit formål og influencerens brand? Eller kan 
influenten trække dig i en ny retning?

• Relevant, troværdigt og aktuelt ift. influenten?

• Vælg en influencer, hvis ord du kan stå inde for – det er ham/hende, 
som skal repræsentere din virksomhed 

• Hvordan opnår du troværdighed og naturligt flow? 

• Vær’ obs. på falske profiler og følgere 
• https://influencermarketinghub.com/instagram-fake-follower-bot-checker-free/

• Influencer under 18 år - husk altid skriftligt samtykke fra forældrene 

3. SCREENING & SAMARBEJDER

https://influencermarketinghub.com/instagram-fake-follower-bot-checker-free/
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• Ved større kampagner anbefaler vi altid at mødes med de influencers, 
der skal involveres  

• Husk forventningsafstemning 

• Lav en præcis eksekveringsplan
• Antal posts, stories, tracking link, kampagneperioder mm 
• Hvilke #hashtags skal bruges? Skab dit eget univers 

• https://web.stagram.com/

• Influencers er content-verdensmestre, men hvem ejer det og hvor 
længe? Husk altid at have alt på skrift 

• Hvordan måler du effekten? 

• Udarbejd altid en kontrakt mellem jer som brand og influenceren

• Afklar altid honorar på forhånd 

4. BRIEF 

https://web.stagram.com/


21

• Nu kører kampagnen, og du sidder på din kontorstol og nyder alt 
det lækre indhold

• Giv løbende influencers feedback 

• Brug sideløbende det unikke content på egne medier, men husk at 
kreditere influenten – de elsker det

• Følg med ud fra de unikke hashtags du har givet kampagnen 

5. EKSEKVERING 
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• Er dine mål blevet indfriet og har du opnået det, du vil? 

• Vær skarp på hvad du måler 

• Del succeshistorierne med influenten

• Mål resultaterne og lær af erfaringerne 

6. AFRAPPORTERING



ER DU KLAR TIL AT KOMME 
#UDOVERSTEPPERNE?

Når du tør give slip på dit brand opstår magien. Hver influencer har sit eget personlige

univers. Netop her ligger kernen i det at bruge influencers
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STEP MOVERS CASE

Australian Bodycare
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FORMÅL

Øge salget i webshop og hos forhandlere i forbindelse med 

lanceringen af to nye produkter

SÅDAN GJORDE VI

Vi udvalgte 60 Movers. I en periode på to måneder delte de 
indhold på egne medier, som understøttede deres personlige 
univers og fortalte historien om produkterne og deres effekt

AUSTRALIAN BODYCARE

Kampagne opslag fra STEP Mover @oliviakglarsen
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PERFORMANCE

4X
flere besøgende i webshoppen via  

Instagram – sammenlignet med

perioden op til

INDEX 280
på salg i webshop af de to

produkter - sammenlignet med 

perioden op til

6X
flere unikke personer har set deres  

Instagram opslag - sammenlignet

med perioden op til

INDEX 366
på salg gennem forhandlere af de  

to produkter - sammenlignet med 

perioden op til
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DE MAGISKE 6 STEPS

MÅL

Hvad vil I opnå?

STRATEGI

Hvad er Jeres 
strategi?

SCREENING

Vær’ kritisk

BRIEF

Slip tøjlerne

EKSEKVERING

Giv feedback

AFRAPPORTERING

Lær af erfaringerne
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• Unum – opbygning af feed

• Snapseed – redigering af billeder 

• Over – templates til post

• Unfold – template til IG stories 

Følg @stepmoversdenmark for inspiration ifh. micro influencer 

kampagner 

LINKS TIL UUNDVÆRLIGE IG APPS
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