
 
SOME PAKKER VIA CARAT 

HJÆLP TIL OPSÆTNING, MONITORERING OG AFRAPPORTERING 

AF MINDRE FACEBOOK ANNONCERINGER 



SETUP FOR MINDRE SOME KAMPAGNER 
 
AU leverer til hvert opslag/annonce følgende: 

 

1. En kort beskrivelse af: 

− Målsætningen  

− Målgruppebeskrivelse  

− Geografi  

− Timing 

− Annoncetekst  

− Annoncefoto/-video  

− Fakturaoplysninger (projekt- og aktivitetsnr. samt 

navn på opgaveansvarlig)  

− Mail og tlf.nummer til kontaktpersoner i tilfælde af 

opklarende spørgsmål fra Carat. 

 

 

 

 

 

 

Carat leverer  følgende: 

 

− Annonceopsætning 

− Monitorering ift. performance af opslag 

− Afrapportering pr. mail til kontaktansvarlig.  

 

Carat eksemplificerer hvilke timer, der går til hvad. Dog 

afhænger antallet af timer til ovenstående af det totale 

budget, perioden og ønsker til afrapporteringen.  Eks. vil 

monitoreringen ikke give mening ved 1-2 ugers kampagne, 

men ved en kampagneperiode på 4 måneder, er det relevant 

med monitoreringen.  

 

Som udgangspunkt varetages Carats håndtering af en 

juniormedarbejder (timepris 600 kr.) med mindre opgaven 

kræver andre ressourcer. 
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Der anvendes et fælles Google Sheet som standard skabelon på tværs af AU/Carat til arbejdet med annonceringen. 

 Link til Google Sheet. Heri indtastes alle ovenstående oplysninger fra AU, hvorefter Carat udfylder prisen for 

opsætningen, håndteringen etc. 
 

Der sendes en mail til ausomekampagner@dentsuaegis.com hos Carat, når man har lagt en ny opgave ind i Google 

Sheetet. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUDLZIdutp2ac8l2u1td_OTY5fdko3PTWxsV-nd1OnQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RUDLZIdutp2ac8l2u1td_OTY5fdko3PTWxsV-nd1OnQ/edit#gid=0
mailto:ausomekampagner@dentsuaegis.com


SOME PAKKE 1 – BUDGET 5.000 KR. 

Minimumsbudget på 5.000 kr.  

 

Carats timeforbrug bør ikke overstige 20% af budgettet, dvs. 1.000 kr. i alt, medmindre særlige krav og 
ønsker bliver stillet af AU. Indeholdt i de 1.000 kr. er opsætning, monitering og afrapportering. 

 

Rådgivningen fra Carat om, hvorvidt det kan betale sig at køre kampagnen, hvis målsætningerne er for 

mange i forhold til det givne budget er ikke indeholdt i de 1.000 kr. 

 

I pakken er der udover opsætningen og afrapporteringen mulighed for test af 1 kreativ overfor max 2 

målgrupper. Alternativt test af 2 kreativer overfor samme målgruppe. Splittests indsættes som 
annoncenavn_1a, annoncenavn_1b i hver sin række i content sheetet. 

 

AU varetager selv den daglige monitoreringen og besvarelse af eventuelle kommentarer til opslag. Carat 
sender link til opslag, når annoncen er sat op. 
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SOME PAKKE 2 – BUDGET 5.000 – 15.000 KR. 

Antal timer til opsætning vil typisk ligge på 2-3 timer afhængig af mål og ønsker for 

opgaven. Her gælder samme vurderinger som ved pakke 1. Det aftales nærmere fra gang 

til gang, hvor mange timer pakken kræver 

 

Carats timeforbrug bør ligesom i pakke 1 ikke udgøre mere end 20 % af det samlede 

budget.  

 

Pakke 2 giver mulighed for splittest af max tre budskaber og to målgrupper 

 

AU varetager selv den daglige monitoreringen og besvarelse af eventuelle kommentarer til 

kampagnen/opslaget. Carat sender link til opslag, når annoncen er sat op. 

 

Ved budgetter over 15.000 kr. anvendes den generelle briefingsskabelon til kampagner.  
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