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Annoncering på Facebook:  
Guide til hvordan I sætter et boost i gang på Facebook 

 
For at nå længere ud til jeres målgruppe (både jeres nuværende følgere og potentielle nye 
medlemmer), kan I vælge at annoncere på Facebook – altså betale penge for, at flere ser jeres 
opdateringer, begivenheder, side m.v. 
 
Der er flere forskellige måder at gøre dette på. Følgende er de mest anvendte metoder: 

 
Boost et opslag. Har I lavet et flot opslag med god, informativ tekst om jeres kickstart – og et 
sigende billede eller video, så kan I få opslaget til at nå længere ud til både jeres egne følgere og 
potentielle nye medlemmer ved at booste opslaget.  

 

Få flere til at blive opmærksomme på jeres begivenhed i kickstarten. Med et betalt boost af 
begivenheden kan I komme ud til flere end bare jeres følgere på siden. Kan være relevant, hvis I 
har arrangeret et ”åbent hus”- arrangement eller et andet event, der har kickstarten i centrum.  

 

Promovér jeres forenings Facebook-side. Kan bruges til markedsføre jeres forening som helhed 
med budskab om, at I nu er klar til at aktivere lokalsamfundet igen med spændende aktiviteter. 
Ved at få gruppen af følgere til at vokse, kan I få jeres opslag på siden ud til en større gruppe 
mennesker. På den måde kan jeres side også på sigt vokse sig til at blive en større del af jeres 
kommunikation i foreningen til medlemmer, deltagere m.fl. 

Sådan kommer I i gang 

Vi gennemgår nu, hvordan I opsætter de forskellige annoncer. Annoncerne kan kombineres ud fra 
jeres behov og budget til Facebook-annoncering.  
 
Vær opmærksom på brug af billede i annoncen: Facebook vil ikke godkende annoncer/boosts med 
tekst på billedet (grafik). Derfor skal I vælge et almindeligt billede – og så skrive al info og tekst i 
tekstfeltet.  

Sådan laver I boost af opslag på jeres side: 

1: Vælg boost: Gå ind på det opslag, I vil booste, eller start med at lave opslaget. Klik på 
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den blå boost-knap i nederste højre hjørne.  

 
 

2: Definér målgruppen – vælg enten ”personer du vælger gennem målretning” eller 
”personer der synes godt om din side”. Vil I nå ud til folk, der ikke allerede følger jeres 
side, vil ”personer du vælger gennem målretning” være det mest oplagte valg. Der 
kommer nedenstående billede frem: 

 

 
 

Klik på ”rediger” for at komme ind og definere din målgruppe. Udfyld køn, alder og 
lokation. Der kommer nedenstående billede frem: 
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Under ”Lokationer” indtaster I navnet på den by, som I vil ramme folk i med annoncen – 
typisk jeres egen by, hvor foreningen hører til. På den lille pil til højre for byens navn kan 
I vælge, i hvor mange kilometers radius rundt om den valgte by, I gerne vil ramme folk. 
Under ”Alder” vælger i via pilene min. alder og max. alder for dem, I vil ramme. Under 
”Køn” vælger I, om jeres annonce skal ramme alle, kun mænd eller kun kvinder.  

Du kan også være at lave en detaljeret målretning for målgruppen (nedenunder kortet). 
Her kan man inkludere demografi og interesser for jeres målgruppe for annoncen. Der 
kommer nedenstående vindue frem.  
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Under ”Demografi” kan I fx vælge hvilken branche, dem I vil ramme med annoncen, er 
ansat i. Under ”Interesser” kan I fx vælge den sportsgren, som jeres annonce handler om. 
Tænk gerne I, hvad målgruppen for jeres annonce ellers kunne have som interesse, og 
vælg også det og tag med i målretningen. Afslut ved at klikke på ”gem”. 

 

3: Budget og tidsplan: Scroll ned ad siden for ”boost opslag”, forbi målgruppen, til du 
kommer ned til afsnittet ”budget og tidsplan”: Vælg hvor mange penge, I samlet set vil 
bruge på annoncen, og over hvor mange dage/uge, annoncen skal være aktiv. 

  

4: Betaling: Første gang I opretter en annonce eller et boost, bliver I bedt om at oprette 
en annoncekonto med et kreditkort tilknyttet. Vær obs på, at det skal være et 
internationalt gældende kreditkort (VISA/Dankort, VISA, MASTERCARD eller lignende). 
Efterfølgende står dette kreditkort automatisk valgt under betaling.  

 

5: Offentliggør: Nu er I klar til at booste. Til højre i vinduet ser I en forhåndsvisning af 
jeres boostede opslag. 

Klik til sidst på ”Boost”. Annoncen bliver nu sendt til godkendelse hos Facebook. Der går 
typisk mellem 15-60 minutter, før I får en notifikation om, at jeres annonce er godkendt.  

Sådan laver I boost af begivenhed: 

1: Gå ind på den begivenhed, I vil booste. Klik på boost-knappen til højre.  

 

 

2: Vælg målsætning for din annoncering – om I vil få flere til at klikke på link til 
tilmelding/billetsite eller I ”bare” vil øge kendskabet til jeres begivenhed blandt flere 
personer. 

 

3. Annonceindhold – skriv kort annoncetekst og vælg billede eller video til annoncen. 
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I kan overføre billeder fra jeres egen pc ved at klikke på ”overfør billeder”. Det er vigtigt, 
at der ingen tekst er på det billede, I bruger til annoncen. Det skyldes, at Facebook ikke 
vil godkende annoncer, hvor der er anvendt billeder med tekst.  

 

4: Scroll ned ad siden for ”boost begivenhed”, forbi ”annonceindhold”, til du kommer 
ned til afsnittet ”målgruppe” og følg nu trin 2-5, som det er beskrevet under ”sådan 
laver I boost af opslag”. 

Sådan laver I en annonce, der promoverer jeres side: 

1: Opret annonce: Placér jer i toppen af jeres tidslinje og klik på billedikonet 
”annoncecenter” –den ikon-menu, der ligger i toppen af jeres tidslinje. 

 

  
 

2: Vælg annonce-type: I kan nu vælge mellem en række muligheder – en løbende 
månedlig promovering, annoncering for at sende flere folk til jeres hjemmeside eller 
promovering af siden for at få flere til at følge jeres Facebook-side. Vælg ”promover din 
side”.   
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3: Følg nu trin 2-5, som det er beskrevet under ”sådan laver I boost af opslag”. 

 

Se resultaterne for jeres annoncer og muligheder for redigering 

Facebook giver rigtigt gode muligheder for, at I kan måle på, hvor godt I lykkes med jeres 
annoncering. For at se et hurtigt overblik over jeres igangværende annoncer og resultaterne af nyligt 
afsluttede annonceringer, kan I klikke nederst i venstre-menuen på jeres side på ”administrer 
promoveringer”.  
 

 
 
I får nu en oversigt frem med de igangværende og seneste ”promoveringer” og kan se, hvor mange 
personer, I har nået, mængden af interaktion (likes, kommentarer, deling af opslag) og det brugte 
beløb. 
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