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STEP 1
OPRET EN BUSINESS

MANAGER

Gå til: https://business.facebook.com

Klik på 'Opret en konto'

Herefter udfylder du de efterspurgte
informationer.

På din Business Manager opretter du og
administrerer dine annoncer.
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STEP 2
OPRET EN

ANNONCEKONTO

Klik på 'Alle værktøjer'

Klik på 'Annonceadministrator'
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Herefter trykker du på 
 (virksomhedsindstillinger) nede i
venstre hjørne

Gå så under 'Konti' og tryk på
'Annoncekonti'
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Herefter trykker du på 'Tilføj'

Tryk 'Tilføj en annoncekonto'



STEP 3
TILFØJ DIN

FACEBOOK-SIDE
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Gå under 'Konti' og tryk på 'Sider'

Tryk på 'Tilføj' og derefter tryk 'Tilføj
en side'

Her skal du tilføje den facebook-side
som du vil annoncere for.



STEP 4
TILFØJ PERSONER
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Gå under 'Brugere' og tryk på
'Personer'

Tryk på 'Tilføj'

Her skal du tilføje dig selv og evt. andre
medarbejdere.



STEP 5
TILFØJ DIN

INSTAGRAM-KONTO
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Gå under 'Konti' og tryk på
'Instagram-konti'

Tryk på 'Tilføj' og log ind på din
Instagram-konto

Her skal du tilføje den Instagram-konto
som du vil annoncere for.



STEP 6
TILFØJ 

BETALINGSOPLYSNINGER
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Tryk på 'Betalingsmetoder' 

Tryk på 'Tilføj' og tryk 'Tilføj en ny
betalingsmetode'

Det kort du tilføjer, betaler du dine
annoncer med.



STEP 7
OPRET DIN

KAMPAGNE
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 Tryk på de '3 streger' og herefter tryk
på 'Annonceadministrator'

For at oprette en kampagne skal du gå
til 'Annonceadministrator'

Nu er du inde på Annonceadministrator,
hvor du kan oprette og administrere
dine annoncer.



Tryk på '+ Opret'

Her kan du vælge imellem flere forskellige
kampagnemålsætninger. 

Hvilken kampagnemålsætning du skal
vælge afhænger af din virksomhedstype,
strategi og mål. 

Som udgangspunkt vælg 'Leads' eller 'Salg'.
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STEP 8
OPRET DIN

MÅLGRUPPE
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Lokationer
Alder
Køn
Interesser
Og meget mere...  

Under 'Annoncesæt' kan du oprette den
målgruppe, som du ønsker at ramme dine
annoncer med.

Du kan blandt andet tilpasse din
målgruppe til:



STEP 9
DESIGN DIN
ANNONCE
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Billede/Video
Overskrift
Beskrivelse
Opfordring til handling
Webadresse
Og meget mere...

Under 'Annoncer' kan du designe dine
annoncer som du vil, blandt andet med:



STEP 10

TILLYKKE!
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Nu har du oprettet en Facebook Business
Manager og tilføjet alle nødvendighederne,
for at kunne starte med at annoncere på
Facebook og Instagram.
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