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• The messy middle 

• Digital marketing & digital adfærd 

• Mød brugeren med indhold 

• Principper for social ads 

• Strategi på tværs af kanaler og kompetencer 

HVAD ER SOCIALE MEDIERS 
ROLLE I “THE MESSY MIDDLE”?

INDHOLD



Performance marketing

Brand marketing

DIGITAL MARKETING 
I “THE MESSY MIDLE” 
- KAN VI FÅ DET BEDSTE  
FRA BEGGE VERDNER?

?



Performance marketing

Exploration Evaluation

Experience

Exposure

Brand marketing

Triggers

Purchase

“THE MESSY MIDDLE” 
– EN FUNNEL ER IKKE  
LINEÆR

irrationel 



TO TYPER DIGITAL 
BRUGERADFÆRD

Exploration Evaluation

Jeg ved, hvad jeg vil ha’! 

– gør det let for mig

Jeg ved ikk’, hvad jeg vil ha’!  

– så inspirer mig

Spontanitet  

& vaner

2

1

https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/9998/Decoding_Decisions_The_Messy_Middle_of_Purchase_Behavior.pdf

https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/9998/Decoding_Decisions_The_Messy_Middle_of_Purchase_Behavior.pdf


HURTIG OG  
LANGSOM  
TÆNKNING

SYSTEM 1

• Hurtig 

• Ubevidst 

• Automatiseret 

• Intuitiv 

• Emotionel

Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow

• Langsom 

• Bevidst 

• Komplekse beslutninger 

• Logisk 

• Rationel

SYSTEM 2



95 % AF VORES VALG  
SKER SOM SYSTEM 1-TÆNKNING

SYSTEM 1

• Hurtig 

• Ubevidst 

• Automatiseret 

• Intuitiv 

• Emotionel

Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow

• Langsom 

• Bevidst 

• Komplekse beslutninger 

• Logisk 

• Rationel

SYSTEM 2

95 %
5 %

Risiko for fejl



INDHOLD HJÆLPER 
KUNDEN MED AT TRÆFFE 

BESLUTNINGER
#gormagency



HVORFOR

HVAD

TALERET! 

 

Relevant indhold skaber  

brugeroplevelser  – og 

dermed taleret for brandet

HVORDAN

INDHOLDS- 

MARKETING 

 

Kommercielt indhold,  

der opfylder behov,  

fremfor at skabe behov

KREATIVT & 

DATADREVET 

INDHOLD 

Indhold skabes til mennesker - 

og udbredes med maskiner 

#gormagency



OPMÆRKSOMHED!

Vi scroller 90 meter content  

igennem hver dag



Pitch

Play

Plunge

Purchase

MØD BRUGEREN 
HVOR BRUGEREN ER



Pitch

Vores Yakima IPA er juice-agtig og 
læskende – med en eksotisk duft af 
tropiske frugter. Yakima er frisk og 
fyldig og med et strejf af grape.

Gå bredt 

– byg distinkte  

brand-aktiver

– build distinktive assets



Play

– build engaging assets

Skab nysgerrighed 

– lav engagerende indhold  



Plunge

– build interest

Byg interesse 

– gør det muligt at 

dykke ned i indhold



PurchPurchase

– make it easy to buy

Fjern friktion 

– gør det nemt at købe 



“CREATIVITY  
 DRIVES  
 BUSINESS …”

75 % of the  
campaign is driven  

by creativity 
Souce: Ipsos



4) Vigtigste budskab på 

de første tre sekunder  

 

 

5) Distinctive brand 

assets i første frame 

 

 

6) “Design for sound off - 

delight for sound on” 

 

 

7) Klar & konsistent 

brand-oplevelse  

(design & tone of voice)

1) Skab mobile first 

videoformater til SoMe  

(fx 1:1, 9:16) 

 

 

2) Sigt efter rækkevidde - 

dernæst engagement  

(fx views eller konvertering) 

 

 

3) Lav ikke kreativt indhold 

uden mediespend  

(Kun 5 % af dine følgere ser 

organisk indhold)

8) Tænk forretningsmål  

før forfængelighed  

(likes og followers er 

ikke mål i sig selv) 

 

 

9) Vær åben for dialog  

(men gør det ikke til 

formålet i sig selv)

🤑
SOCIAL ADS - “PRAKTISKE PRINCIPPER”

Ikke ufravigelige 



SYV BIASES, 
DER INFLUERER 
DIGITAL ADFÆRD

https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/9998/Decoding_Decisions_The_Messy_Middle_of_Purchase_Behavior.pdf

+ PRAKTISKE EKSEMPLER 

https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/9998/Decoding_Decisions_The_Messy_Middle_of_Purchase_Behavior.pdf


HVAD ER BIAS?

Vores ubevidste fordomme og for-forståelser, 

som påvirker vores tanker, følelser og handlinger

Tankevaner



VÆR TILGÆNGELIG

- 20 % søgninger på Google er  

brand-søgninger 

 

- succesfulde brands er fysisk og 

mentalt tilgængelige for kunderne  

#1 

Byron Sharp, How Brands Grow



HELP ME! DON’T 
MAKE ME THINK

- gør det let at forstå kategorien 

 

- skab kognitive genveje / “cues” 

Børn = sikkerhed 
#2 



Kompleksitet

Kognition 

(frustration)

tillid reducerer 

kompleksitet

VI STOLER PÅ 
AUTORITETER

#3 

- autoriteter skaber tillid 

 

- troværdige eksperter/brands 



SOCIAL PROOF

- word of mouth 

- historiefortælling 

- praktisk værdi 

#4 

Hvilke historier 

fortæller folk?



NU ER DET BEDSTE 
TIDSPUNKT!
- vi mennesker har svært  

ved behovsudskydelse 

#5 

Ét skrab om dagen  

– instant win



KNAPHEDS-
PRINCIPPET
- begrænset antal  

- begrænset periode 

  

- begrænset adgang 

#6 



- vi er forudsigeligt irrationelle 

#7 

10 $ 20 $ 

A) Pris = gratis B) Pris = 7 dollars

I en undersøgelse foretrækker folk  A, selvom B er 3 $ mere værd

eller

Dan Ariely,  Predictably Irrational  

GRATIS ER GODT



GRATIS ER GODT

- Circle K har bygget 

et loyalitetskoncept 

på den indsigt 

#7 



“THE MESSY MIDDLE”  
  – TÆNK STRATEGI PÅ 
TVÆRS AF KANALER OG 
KOMPETENCER



Permissions Client

PLATFORM 

WEBSITE / APP

REACH &  

VIEWS

Upper funnel  

-awareness 

-branding  

-distinctiveness 

Mid funnel 

-consideration 

-content   

-differentiation

Lower funnel 

-conversion 

-sign-ups  

-sales

VIEWS  &  

CLICKSRetargeting

CONVERSION

ANALYSIS 

& REPORTING

DET ER KOMPLEKST

“THE MESSY MIDDLE”  
  – TÆNK STRATEGI PÅ 
TVÆRS AF KANALER OG 
KOMPETENCER



MENNSKER 
MEDIER 
MENING 
MÅL

4 SIGTELINJER



MENNESKER

Fra  

mikromål- 

retning 

- og nichemålgrupper 

og ren fokus på 

konvertering

- og en rækkevidde  

som når alle potentielle 

kunder i kategorien

Til  

brede  

målgrupper

MEDIER

- med begrænset 

mediaspend og 

rækkevidde

- med rækkevidde  

og frekvens på tværs  

af kanaler

Fra  

enkelte  

poster 

Til  

kampagner 

MENING

- og kampen for at skabe 

organisk og engagerende 

indhold til fans

- og et mediebudget 

som kan få indholdet ud

Fra  

overflod af  

indhold

Til  

indhold med  

kvalitet

MÅL
- og ensidig fokus på 

likes og følgere som KPI

 - og resultater som 

styrker forretningen (fx 

reach, brand lift, salg)

Fra  

jagten på  

engagement

Til  

forretnings- 

mål 



3 TAKE-OUTS



UNDGÅ KYKLOPER

Enøjet fokus på brand eller performance 

misser chancen for at skabe værdi for 

brugeren i “the messy middle”

INDHOLD ER IKKE 
BARE MADDING
Indhold skal opfylde et ægte behov hos 

målgruppen – og ikke bare være foder til en 

maskine

GLEM DEN  
GRATIS FROKOST
Hverken SoMe-indhold eller SEO-indhold 

klares med hurtigere kulhydrater – tænk 

langsigtet



TAK ;-)

Morten Gad 

Kreativ direktør, partner 

+45 4116 4225 

mg@gorm.agency 
linkedin.com/in/mortengad

mailto:mg@gorm.agency
http://linkedin.com/in/mortengad

