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Hvem er Joakim Ditlev?

Foredrag, workshops, blog, 
undervisning og rådgivning.

Konsulenthus, der hjælper virksomheder 
med at skabe resultater, retning og 
fremdrift i marketing- og salgsarbejdet. 



Et udpluk af
vores kunder



Dagens program

• Content marketing på 10 minutter

• Tænk forretning ind i marketingarbejdet

• 3 taktikker til at gå i gang med content marketing

• Pilotprojektet



Coronatid er planlægningstid



Når jeg siger content marketing, tænker du….



Mit syn på marketing

”Content marketing handler om at 

fortælle levende historier med 

fokus på kundens virkelighed. At 

skabe relationer til potentielle kunder 

ved kontinuerligt at lave 

underholdende eller hjælpsomt 

indhold på egne medier”
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Content marketing

ER …

• Historiefortælling 

• At tænke som en journalist

• Indhold med kundefokus 

• At bygge et publikum og 
skabe relationer

• Langsigtet

ER IKKE …

• Annoncer eller reklamer

• At tænke som en sælger

• Iscenesættelse af virksomhed

• At kommunikere til et marked

• Tidsbegrænset



Med et publikum kan du skabe relationer og efterspørgsel



Sæt det lange lys på





Content marketing i stand-up med Michael Schøt



320 afsnit af Schøtministeriet



Derfor er Schøtministeriet god content marketing

Bygger et publikum

Udkommer regelmæssigt

Inspirerende indhold sælger billetter



Tænk forretning ind i marketingarbejdet



Hvor kan marketing bedst støtte forretningen?



Tid plejer at være en udfordring



Nogen gange skal der spaghetti på væggen



3 simple taktikker



Brevkassetaktikken



Du svarer altid mere end 1 person



Brevkasse-taktikken

1. Saml indgående spørgsmål sammen

2. Find frem til hvad kunderne mest spørger om i relation til dine produkter

3. Lav en serie af blog posts / videoer, som besvarer kundens spørgsmål

4. Hold øje med SEO



Dinero har en opslagsordbog med 500 artikler



Efterspørgslen skifter hurtigt



Kundernes spørgsmål er det letteste sted at starte

• Google Trends

• Storybase.com



Ribbensteg-taktikken



Ribbensteg-taktikken

1. Lav en eBog/guide om et bestemt 
tema (ribbenstegen)

2. Lav en gated landing page til guiden

3. Skær stegen i skiver ved at lave blog-
indlæg af dele af guiden. Brugen 
guiden som call-to-action.

4. Lav autoresponder med serie af tips 
via email til alle der har signet op til 
guiden. (ribbenstegssandwich)



Ribbensteg-taktikken i praksis
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Ribbensteg-taktikken i praksis



AS3 Transitions’ resultater



Smagsdommertaktikken



Du har god smag

• Indsaml – Sorter - Distribuér

• Send credit videre og byg relationer



Lars giver værdi med andres indhold med Digital Ugerevy



LinkedIn bruger det også





Bruger du nogen af taktikkerne i dag?



Brug én taktik som pilotprojekt

• Afgrænset budget og ressourcer

• ”Underpromise and overdeliver”

• Brug pilotprojektet som løftestang til at skaffe mere 
budget

• Høst de lavest hængende frugter og udvid bagefter



Der venter et stykke arbejde forude



joakimditlev
messbardk

Tilmeld dig nyhedsbrevet på 
contentmarketing.dk og få en 

e-bog med alle taktikker!



SMV:Digital – Voucher på 100.000 kr. til uafhængig digital 
rådgivning

• Hvem kan søge?

• Har minimum 5 fuldtidsansatte og har dansk CVR-nr

• Afsat ressourcer til at implementere ny teknologi i jeres virksomhed

• Har vækstambitioner og ønske om at forbedre jeres produktivitet

• Krav til ansøgerne:

• Min 50% medfinansiering (egne timer)

• Potentialeafklaring eller implementering: Projekter skal afklare kompetencer eller tilføje 
væsentlig ny viden til virksomheden.

• Ca. 5 ugers behandlingstid af ansøgning

• Indhente tilbud i udbudsrunde

• Tilskuddet bliver udbetalt, når projektet er gennemført.

• Næste pulje åbner 20. april. Først til mølle. 

• smvdigital.dk og webinar på ehsyd.dk/webinar22 lige om lidt.


