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Sammenfatning.
Efter en actionfyldt måned i marts har vi set meget af de samme tendenser i april.
Platformene bliver ved med at innovere, teste og implementere nye funktioner for at fastholde og vinde både
nye brugere og annoncører over på deres side.
TikTok fortsætter med at føre i download-charts i 2022, hvilket igen fremhæver platformens potentiale og
evne til at vinde nye (og ældre) målgrupper.
Med hensyn til viralt indhold har Will Smith, der slår Chris Rock til Oscar-uddelingen, og retssagen mellem
Johnny Depp og Amber Heard overtaget alle sociale medier i løbet af april.
Efter en temmelig rodet overtagelse har Elon Musk nu erhvervet Twitter for svimlende 44 milliarder USD
med planer om at børsnotere virksomheden. Det bliver interessant at se, hvilken retning han tager med
platformen når formaliteterne er på plads.
Go’ læselyst!
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#1 Instagram
Nye tags og fokus på originalt indhold

੦

I endnu et forsøg på at vinde hjerterne hos creators offentliggjorde
Instagram for nylig sit nye fokus på original content.

੦

Dette medfører også, at profiler, der fokuserer på at genposte viralt indhold
(memes osv.) fra andre profiler, sandsynligvis vil opleve et fald i
performance.

੦

Som fortalt af Adam Mosseri (Instagrams CEO):
“If you create something from scratch, you should get more credit than if
you are resharing something that you found from someone else. [As such]
we’re going to do more to try and value original content more, particularly
compared to reposted content.”
Brand-Takeaway: Fokusér på at skabe originalt indhold.
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#2 Instagram
Nye beskedfunktioner

੦

Instagram har også kigget på at forbedre sine beskedfunktioner og søger
at tilføje tre forskellige nye funktioner til platformen:
○
○

○

੦

Quick-reply giver dig mulighed for at svare på direkte beskeder uden at åbne
sektionen for direkte beskeder (se billede 1)
Quick-send giver dig mulighed for hurtigt at dele indhold med dine nærmeste
venner (se billede 2)
Online-indikatorer giver dig mulighed for at se, hvilke af dine venner, der er online
og i stand til at chatte (se billede 3)

Du kan læse mere om ændringerne her.
Brand-Takeaway: Selvom det ikke er en game-changer for brands, vil
tiltaget hjælpe brugerne med bedre at kommunikere og dele indhold
mellem dem. Og som vi ved, bedre oplevelser holder brugerne mere aktive
og engagerede, og det er godt nyt for brands og annoncører.
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#3 Instagram
Tester ‘Pinned Posts’

੦

Instagram tester nu funktionen, der vil give profiler mulighed for at
fastgøre tre opslag til toppen af deres personlige feeds.

੦

Jeg synes, det er en fantastisk opdatering, for både forbrugere og brands,
og jeg kan ikke vente med at se den blive rullet ud i Norden.
Brand-Takeaway: Denne opdatering giver dig mulighed for at fastgøre
noget af det bedste indhold til toppen af din profil, som derefter vil blive
vist til alle nye besøgende. Det rigtige indhold vil så potentielt hjælpe dem
med at konvertere nye besøgende til at følge profilen. Brug disse
fastgjorte opslag til at vise nye besøgende hvad I står for og hvordan du
kan hjælpe, inspirere eller underholde dem.
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#4 Instagram
Launcerer ‘Reels Templates’

੦

Instagram tester 'Reels Templates', som vil give brugerne mulighed for at
oprette skabeloner og gemme formateringen fra et specifikt reel. Dette
giver dig mulighed for blot at indsætte nye klip i de fastsatte ‘time-stamps’.
Kort sagt, du kopierer formatet af en allerede eksisterende reel.

੦

Da dette vil give brugerne mulighed for både at genskabe deres egne og
andre profilers reels, vil der sandsynligvis være en vis skepsis involveret,
da dette uden tvivl vil resultere i visse plagiaristiske elementer. Men som
vi ved, satser Instagram ikke kun STORT på deres reels format eller
indholdsremix, de fokuserer også på at tilskrive originale skabere med
credit, så jeg regner med de vil udarbejde et system, der fungerer for alle.
Brand-Takeaway: Brands kan bruge dette til at følge med og forbedre
deres indsats med reels og til bedre at remixe indhold fra deres
community.
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#5 Instagram
Rapport: Hashtags hjælper ikke (rigtigt)

੦

Ved siden af skiftende algoritmer er hashtags nok det mest omdiskuterede
emne omkring Instagram, og nu får vi et ganske klart svar.

੦

En rapport af Socialinsider (som analyserede over 75 millioner IG-opslag)
viser, at det ikke rigtigt påvirker opslagets performance, i hvert fald ikke
når det kommer til visninger (discoverability).

੦

Instagram selv har tidligere anbefalet at bruge et sted mellem 3-5
hashtags pr. opslag, hvilket giver mening i forhold til denne rapport.
Brand-Takeaway: Der har du den. Instagram siger det. Dataene siger
det. Opret et par distinkte hashtag-sæt med 3-5 hashtags i dem, og brug
dem i løbende alt i henhold til det specifikke stykke indhold.
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#6 Facebook
Tester ‘Music replies’

੦

I en lang række af opdateringer til platformen tester Facebook nu 'Music
Replies', hvilket giver brugerne mulighed for at kommentere med et stykke
musik (samme musikbibliotek, som vi kender fra Instagram stories).
Brand-Takeaway: I lighed med en tidligere opdatering, der gjorde det
muligt at reagere med GIFs, er nye måder at interagere med vores
målgruppe på aldrig en dårlig idé. Men lad være med at spamme folk med
sange. Brug det taktfuldt og kun hvis det virkelig giver mening – så vil det
give så meget mere genklang.
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#7 Facebook
Introducerer NFTer

੦

Som skrevet af Financial Times (og siden bekræftet af Zuckerberg):
“According to one memo shared internally last week, Meta plans to launch a pilot
for posting and sharing NFTs on Facebook in mid-May. This will be “quickly
followed” by testing of a feature that will allow membership of Facebook groups
based on NFT ownership and another for minting - a term for creating - NFTs.
NFTs may be monetised via “fees and/or ads” in the future, according to another
internal document. Facebook declined to comment.”

Brand-Takeaway: Uanset om du allerede arbejder med NFT'er eller
overvejer at gøre det i fremtiden, er dette gode nyheder. Med Facebooks
fokus på lukkede fællesskaber og kommercielle applikationer virker det
som en oplagt platform til at promovere dine NFT'er og engagere sig i
NFT-fællesskabet (som i Danmark allerede er ret udbredt på Facebook).

10

Nordic Social

#8 TikTok
Lancerer ‘Effect House’

੦

TikTok åbner nu op for deres ‘Effect House’ for alle creators, som er gratis
program designet til at hjælpe TikTok-creators med at forbedre deres
kreative muligheder på platformen.

੦

Effect House tilbyder en række forskellige skabeloner du kan arbejde i og
du kan også skabe dine helt egne custom AR-effekter. Læs mere om det
her.
Brand-Takeaway: Prøv det for dit eget indhold, og henvis dine foretrukne
skabere til platformen, som vil give dem mulighed for at skabe mere unikt
og iøjnefaldende indhold til dit brand.

11

Nordic Social

#9 TikTok
Launcerer ‘CAP University’

੦

I endnu et forsøg på at uddanne sine brugere (og annoncører) om
marketing på platformen, har TikTok nu også lanceret 'CAP University'
(Creative Agency Partnerships University). Jeg vil lade dem forklare, hvad
det handler om her.

੦

Kurserne er primært centreret omkring:
○
○
○
○

TikTok 101
From Briefing to Pitching
Concepting & Creating
Trends & Music Licensing

○

Collaborating with Creators

Brand-Takeaway: Dette er en fantastisk mulighed for alle der ønsker at
udvide deres horisont og lære hvordan de kan udnytte TikToks fulde
potentiale.
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#10 TikTok
Launcerer ‘Interactive Add-ons’

੦

Interactive Add-ons giver annoncører mulighed for at indsætte forskellige
interaktive elementer i deres annoncering. Se, hvordan det virker her.

੦

Som forklaret af TikTok:
“Interactive Add-ons offer a unique way to entice engaged viewers with popups,
stickers, and other visual elements. Viewers who have shared, liked, or
commented on a TikTok brand video are 150% more likely to buy a product or
service. Catching the eye of active consumers is made easier with these new
creative enhancements.”

Brand-Takeaway: Dette er fantastiske nyheder for annoncører, der
allerede inkorporerer TikTok-annoncer i deres marketingmix (eller
overvejer at gøre det), og vi ser frem til at teste formaterne af snarest.
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#11 Twitter
Tester nye interaktive ads

੦

Inden Twitter blev opkøbt af Elon Musk i slutningen af april, testede de et
par interessante nye annonceformater af.

੦

‘Interactive Ads’ giver, sjovt nok, annoncører muligheden for at skabe
interaktive annoncer direkte på platformen. Det kan gøres gennem tre
forskellige annonceformater:
○
Interactive Text Ads
○
○

Product Explore Ads (GIF on the right)
Collection Ads

Brand-Takeaway: Når (hvis) testen går som planlagt vil brands snart være
i stand til at bruge disse nye funktioner til bedre at teste Twitter af some
annoneplatform, noget kun få danske spillere formår at udnytte i dag.
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Andre nyheder.
●

Infographic: Video Specs That Work Across Platforms

●

TikTok: How to Maximize Performance (formats)

●

Report Shows New Data on Posting Times

●

Meta Showcases New VR-Games

●

Meta Publishes Guide to Community Building

●

Instagram Considers Removing ‘Recent Tab’ in Hashtags

●

Snapchat Launches ‘Dynamic Stories’

●

Snapchat Gains 13 million additional Users in Q1 2022
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