
Høyere yrkesfaglig 
utdanning i Trøndelag
Status 



Om kampanjen
Kanaler:  Facebook / Instagram, Snapchat, Google 
display (GDN) og YouTube

Målgrupper: 

● 18-34 år i Trøndelag
● 18-34 år i Trøndelag i kombinasjon med 

interesser tilpasset de ulike fagområdene

Mål med kampanjen:

● Søkere!
● Synlighet i målgruppen
● Trafikk til nettsiden
● Trafikk til de ulike fagskolene



05.03.2021



Eksempler på annonser 

Facebook/Instagram



Facebook og Instagram

● Visninger: 32 800
● Klikk: 580
● Kostnad: 3300,-
● Klikkrate: 1,8%
● CPM: 100,-
● Sett 100% av videoene: 1573
● Engasjement: 14 reaksjoner, 1 kommentar, 6 lagring, 1 deling

CTR=Klikkrate, CPM= kostnad per 1000 visning

Av kanalene har Facebook og Instagram har høyest klikkrate, noe som er ganske vanlig.  Facebook/Instagram har også høyest andel som 
klikker seg videre til fagskolene. 

Snitt seertid for video er på 2 sekunder - noe som er vanlig for kanalen - derfor er det  veldig bra at budskapet 1-2-jobb kommer så tidlig. 

Foreløpig tidlig fase i testen mellom 15 sek-videoer vs 6 sek-videoer -  foreløpig varierer det mellom de ulike videoene hvilken som trigger 
flest til å klikke. 



Facebook/Instagram



Eksempler på annonser 

Snapchat



Snapchat

● Visninger: 75 200
● Swipe ups: 600
● Kostnad: 3200,-
● swipe up rate: 0,80%
● CPM: 42,-
● Sett 100% av filmen: 900

Får en god kombinasjon av visninger og trafikk fra snapchat. 
Gjennomsnittlig seertid på filmen er 1,2 sek - vanlig på snap.  

 



Snapchat

obs. lite segmenteringsmuligheter på interesser for fagvideoene, og kjører på alder og geo her. Fotograf og kunst/kreativ 
målgruppe for fotoskolen. 



Eksempler på annonser 

Google Display Network (GDN)



Google Display Network (GDN)

● Synlige visninger: 190 000
● Klikk: 1800
● Kostnad: 2000,-
● Synlig CTR: 0,90%
● Synlig CPM: 10,-

Gode resultater fra display - Får mye klikk og visninger for pengene.  Av alle kanalene kommer best ut med tanke på klikkpris 
og CPM. Det vil si at vi fikk bedre spredning i målgruppa for en lavere kostnad i GDN.
 
Mest visninger og klikk fra bannere fra youtube. Målgruppen bruker YouTube mye. 

Vi ser at de responsive annosnene presterer best. 



Topp 10 Målgrupper

Google Display Network (GDN)



Eksempler på annonser 

YouTube og video partnere

 Seerkurve på fellesfilm 30 sek. Dette er 
en veldig vanlig kurve.



YouTube og video partnere

● Visninger: 45 212
● Kostnad: 4482
● CPM: 100,-
● Total Watch time: 723 152 sek (200 timer) på videoene våre

YouTube er i en særklasse på tid bruk på video, og vi får mye video for pengene her! 
Her kjører vi nå en kombinasjon av annonsetyper. TrueView (mulig å skippe etter 5 sek) og 15 sek 
“non-skipable”.

På videoen som kan skippes, er snitt seertid 17 sekunder og 34% ser hele filmen - det er bra!

 



Målgrupper fellesfilmen

YouTube og video partnere
- Fellesfilm

En view =sett 30 sek eller mer
Viewrate= Andelen som ser 30 sek eller mer av videoen
CPV = Kostanad per view



Fordeling - Fagfilmene

YouTube og video partnere

Disse er satt som ikke mulige å skippe. Sikrer at brukeren ser hele filmen og 
får med seg hele budskapet.



Status 5.mars 

De ulike kanalene har ulike styrker - visninger, klikk, video, engasjement, klikk til fagskolen

Annonsene har fått 340 000 visninger mot potensielle søkere så langt

Det har kommet  3000 klikk til nettsiden fra kampanjen

Fokuset videre er å optimalisisere kampanjene. 



Status 18. mars

De ulike kanalene har ulike styrker - visninger, klikk, video, engasjement, klikk til fagskolen

Annonsene har fått 766 000 visninger mot potensielle søkere så langt

Det har kommet  7000 klikk til nettsiden fra kampanjen



Fokus fremover: 
Fokuset videre er å optimalisisere kampanjene. Vi 
tenker blant annet å:
● Flytte litt mer spend til FB/IG pga høyest 

andel som klikker seg videre til fagskolene 
derfra

● Video-remarketing
● YouTube: Teste bumper ad (6 sek non skip) i 

stedet for “15 sek non skip” i en periode.
● Følge med på visninger og frekvens
● Litt lavere trykk nå, øker i påskeferien 


