


Hvem er Ackermann?

Danmarks førende e-mailbureau

Vi startede for 6 år siden med en enkelt 
skrivebordsplads i en baggård i Indre 
København.

I dag har vi kontorer i København og 
Århus, mere end 30 specialiserede 
kollegaer, eget contentstudie, 500+ 
virksomheder på kundelisten og bliver 
kaldt Danmarks førende e-mailbureau.



Hvem er Nordic Social?

Fremtidens social media bureau

Vi startede for 3 år siden i en kælder på 
Nørrebro af 3 partnere.

I dag er vi 18 specialister som brænder for 
Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, 
Pinterest og LinkedIn. Vi hjælper vores 
kunder med at skalere deres forretning via 
sociale medier.

  

 



Agenda - 1
● Hvorfor december er vigtig i e-mailmarketing
● Vigtige datoer (for din e-mailmarketing) i december
● Lær fra tidligere år
● Planlægning af dine kampagne e-mails
● Produktanbefalinger
● E-maildesign vs. template
● On-site leadgenerering
● E-mailremarketing
● Brug af urgency
● Online julekalender
● Idéer til dit december content



Agenda - 2
● Facebook data
● Definer et klart budget
● Analyser hvad der virkede sidste år
● Kreativer og annoncetekster
● Planlæg din funnel
● Den gyldne målgruppe
● Andre målgrupper
● Juleproduktkataloger via Confect.io
● Q/A



Sådan får du mest ud af julesalget med 
e-mailmarketing



December er anderledes

Interest

Consideration

Purchase

Awareness● Mange(!) søger naturligt købsmuligheder

● Push din tilstedeværelse med kampagne 
e-mails

● Hav styr på din on-site leadgenerering

● Email remarketing



De vigtige datoer
⇒ 26. november: Black Friday

⇒ 9.-17. december: “Højere end 
gennemsnittet”-omsætningsdage

⇒ 21. december: Sidste dag for bestilling af pakker med 
garanteret levering inden d. 24.

⇒ 22.-24. december: sløve dage (gavekort?)

⇒ 26.-29. december: nytårsorienterede kampagner



Start med et tilbageblik

Hvilke produkter 
solgte særdeles 
godt?

Hvordan var vores 
e-mailkampagneplan 
sammensat?

Hvordan var vores 
samlede digitale 
indsats?

Hvilke digitale 
kampagner 
performede dårligt?

Hvordan så vores 
salg og performance 
ud pr. dag?

Hvilke ‘promotions’ 
og salgskampagner 
virkede bedst?



Få planlagt dine kampagne e-mails og 
tænk over mængden

Download vores E-mail Marketing Dashboard:
https://www.ackermann.dk/lp/emailmarketing-dashboard 

https://www.ackermann.dk/lp/emailmarketing-dashboard


Produktanbefalings-feed der kan vise 
brugeren relevante produkter



Nyt template eller blot tilpassede 
elementer?



On-site leadgenerering til at fange den 
købsmodne trafik



Email remarketing
● Fang subscribers der kigger på produkter 

og eller forlader deres kurv

● Stigende købsinteresse

● Overvej tilpasning af både e-mailserier 
samt indholdet i e-mailene

● Hav som minimum(!) opsat både email 
automation mod forladt kurv og ved forladt 
produkt



Skab urgency frem mod sidste 
leveringsdag



Skab urgency frem mod sidste 
leveringsdag



E-mails med salg af gavekort



Online julekalender til 
databerigelse og leadgenerering



Content idéer til dine december kampagner
🎁 Gaveidéer til ham og hende

🎉 Adventskampagner

🌟 Personaliserede gaveforslagsgenerator (kan bygges i Typeform!)

💡 Eksempler på hvordan produkterne kan bruges ifm. hellidage/julefrokoster

⏰ Sidste chance for levering

💳 Salg af gavekort efter sidste chance for levering

🥳 Hvordan produkter passer til nytår (udsendes mellem jul og nytår)



Inspiration til dine december e-mails



Sådan får du mest ud af julesalget med
Paid Social 











Definer et klart budget (1)
Når du lægger budget for december skal du tage højde for:

● Din lagerbeholdning og din likviditet
● Hvad er dit target på CPA og på ROAS?
● Er din strategiske prioritet at vækste i nye markeder?
● Er din strategiske prioritet at få høj ROAS, og fokusere på hovedmarkedet?
● Hvor store er dine retargeting målgrupper (hvor meget Pixel data har du)?



Analyser hvad der virkede sidste år



Kreativer og annoncetekster (1)
⏰ Alle kreativer og tekster skal udarbejdes i god tid.

 Sæt alle annoncer op inden jul (husk annoncegennemgang).

⌛ Gør brug af scarcity og urgency i så høj grad som muligt.

⬇ Video i top-funnel og single image ads i mid og bottom funnel.



Kreativer og annoncetekster (2)
🏆 Lav annoncer baseret på top-performers ift. kreativ og copy

🔎 Kør ca. 1 annonce per 100-500 kr. dagligt spend.

💰 Ved 10.000 kr. dagligt spend kan du køre op til 20-100 ads.

🎁 Gift-bundles og “starter packs” rykker under julen



Jule push målgrupper

Værdi-baserede LAL
Brede baseline 
målgrupper

Potentielle 
gave-købere 
(modsat køn?)



Jule retargeting målgrupper
- AddToCart 180d
- ViewContent 180d
- Facebook interactions 365d
- Instagram interactions 365d
- AllCustomers (EPS)
- AllSubscribers (EPS)
- PageViews 180d



Planlæg din funnel STEP 1 (top funnel): Trafik + Konvertering + Lead
Gemte målgrupper (ekskl. 1d PageView)
Lookalike målgrupper (ekskl. 1d PageView)
Værdibaserede lookalike målgrupper (ekskl. 1d PageView)

STEP 2 (mid funnel): Konvertering + Lead
PageView (ekskl. 1d ViewContent)
Facebook + Instagram interaktioner (ekskl. 1d ViewContent)
Video views 50% (ekskl. 1d ViewContent)

STEP 3 (bottom funnel): Salg fra katalog + Konvertering
AddToCart (ekskl. 1d Køb)
ViewContent (ekskl. 1d Køb)

STEP 4 (Post-purchase flow): Konvertering
Liste med alle kunder (ekskl. 1d Køb)



Den gyldne målgruppe - dit hemmelige våben

Hvordan bruger man 16.000 kr. og omsætter for 326.102 kr op til jul?

Svaret er STEP4: (Alle kunder) - (14 dage køb på Pixel)



Juleproduktkataloger via Confect.io

Er dit produktkatalog og dine DPA’er klar til jul? Hvis ikke så brug Confect.io



Q&A 💬
Stil jeres spørgsmål i chatten


