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Mit navn er Louise Taarnhøj

Jeg arbejder som presserådgiver

PR-branchen har været min legeplads de sidste 9 år.
Tidligere har jeg arbejdet som freelancejournalist, i tv-
branchen og med kommunikation på mindre startups. 

Influencermarketing er min passion

Jeg har selv en influencer-platform, hvor jeg laver
samarbejder med virksomheder og organisationer. Jeg
brænder for at fortælle om en branche, der består af dygtige
og kreative mennesker, der bringer stor værdi til
virksomheder. 



Hvad er influencermarketing i 2021?

- Hvad har corona gjort ved branchen?  
- Regeringens brug af influencers 
- Nye anbefalinger fra Forbrugerombudsmanden
- Adskillige shitstorme om etik og moral
- Influencers er blevet bedre til at reklamemarkere



Hvorfor benytte sig af
influencermarketing? 

Talerør til målgruppen
Autenticitet og troværdighed
Professionelt og kreativt content
Billeder, video og tekst
Interaktivt og samtaler

Typer: 
- Pico: Maks 500 følgere
- Nano: Mellem 1.000-2.000 følgere
- Mikro: Omkring 10.000-20.000 følgere 
- Makro: Op til 50.000 følgere
- Mega: Op til 100.00 følgere
- Celebrity: Over 100.000 følgere  



Hvad er en dygtig influencer?

Vælg en influencer der:

- er troværdig
- taler  i øjenhøjde
- kommunikere direkte til målgruppen
- er aktiv på sine platforme
- gerne vil dele sine data med dig
- kender sit publikum 
- overholder lovgivningen
- opfører sig etisk og moralsk korrekt



Hvordan finder du en
dygtig influencer? 

I en verden fyldt med influencere

- Research eller bureau
- Følgerantal
- Reach
- Engagement
- Data



Hvad er en god kampagne? 

Beslut dig for, hvad du vil have ud af din
kampagne

Brandawareness - eller salg
Som et godt Tinder-match
Hvilke værdier har du?
Hvad er dit budskab?
Lad influenceren arbejde kreativt
Ambassadører?
Kontrakt med detaljer som omfang, tidsplan, afrapporting, rettigheder



Hvordan måler du resultatet
af et samarbejde? 

Kontrakt med aftale om efterfølgende data fra kampagnen
Du har selv sat dine KPI'er - kvantitativt eller kvalitativt
Aftale om, hvad der sker, hvis KPI'erne ikke bliver mødt*
Brug af tracking-links og rabatkoder
Bed om en rapport

I



Do:
- Gør din research grundigt - eller hyr et bureau
- Vær dine værdier bevidst
- Bed om data forinden samarbejdet
- Vær klar til at betale for ordentligt indhold
- Giv klare retningslinjer til influenceren
- Lav en kontrakt
- Lad influenceren udforme det kreative indhold
- Bed om data og/eller en afrapportering ved endt
samarbejde

Don't:
- Bed influenceren om at arbejde gratis
- Vælg influenceren efter hvor mange følgere vedkomne
har
- Dikter, hvad influenceren skal skrive
- Forvent ekstra visninger
- Behandl influenceren som en klassisk reklamesøjle



Hvis du vil vide mere...

Email
louise@lulamedia.dk

Website
www.lulamedia.dk

telefonnummer
27288879

instagram
taarnhoejs_kbh


