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EVALUERING
AF SOCIAL-
INDSATS



INDEN VI GÅR TIL 
RESULTATERNE…
På de følgende sider finder I en oversigt over performance på vores annonceringsindsats på 
henholdsvis Instagram, YouTube og Facebook. I vil i den forbindelse øverst inden for hver 
måleområde finde en angivelse af, hvad vi i kampagnen har opnået. Under tallet kan I med en 
mindre skrift læse, hvad den oprindelige KPI var for området. På de efterfølgende fremgår en 
skriftlig uddybning af resultaterne. 

KPI’erne har fungeret som et form for arbejdsredskab, der har givet os noget at sigte efter i både 
opsætningen, den løbende disponeringen af budgettet og de justeringer, der er blevet lavet i løbet 
af kampagneperioden. De skal derfor ikke betragtes som deciderede målsætninger, men i stedet 
som noget, vi har arbejdet med afsæt i. 

Inden vi kaster os over resultaterne, får I herunder en lille uddybning af, hvad de enkelte begreber 
dækker over. 

• CPM (Cost per Thousand Impressions ) = Hvad man betaler for at nå 1000 annoncevisninger

• VTR (View Through-rate ) = Den procentvise andel af annoncevisninger, som har set videoen til 
ende = completed videoviews/impressions*100

• Klikrate = Den procentvise andel af annoncevisninger, som har haft et klik. Det vil sige 
eksponeringer / kliks * 100

• Videovisninger =  Dette begreb afhænger af, hvilken platform, der er tale om. På YouTube er 
det til 30 sek. eller til ende. På Facebook er det ofte 3 sek. videovisninger.

• Eksponeringer = Antal gange annoncen er blevet vist. Man kan kalde det annoncevisninger.

• Rækkevidde = Antal personer, man har nået.

• Frekvens = Antal gange en person er eksponeret for en annonce. 



Sidste måneds tal er angivet med småt

PERFORMANCE/
INSTAGRAM - UNGE

Eksponeringer

3.066.000

3.132

Rækkevidde

88,86%

0,1

Videovisninger

636.051

6,4

KPI/ 2.500.000 KPI/ 300% dækning i målgruppen KPI/ 180.000

Kliks CTR VTR

KPI/ 7.000 KPI/1,5% KPI/ 20%

Obs: Den nederste række af resultater har vi prioriteret ikke at optimere på. Derfor de lave 
resultater – og derfor er de mindre fremhævede. Se uddybning næste side.



PERFORMANCE 
PÅ INSTAGRAM
Da vi både i relation til de unge og forældrene har været primært interesserede i at skabe 
indledende kendskab frem for dybdegående viden, har vi gennemgående sammensat 
annonceringen, så den fokuserer på kendskab, rækkevidde og videovisninger – frem for kliks. 
Da emnet, for nogle personer, kan være en smule følsomt eller betændt, var det centralt, at folk 
fik muligheden for at læse mere, men det har ikke fungeret som et mål i sig selv. Kliks videre til 
vores to blogposts har således været af sekundær betydning. Dette afspejler sig derfor også i 
forhold til resultaterne på samtlige tre medier. 

Med et mål på 2.500.000 eksponeringer og 180.000 videovisninger har kampagnen på 
Instagram performet langt over målet. Vi kan med andre ord konkludere, at filmene til de unge 
har fungeret enormt flot, og at Instagram har fungeret som en yderst velvalgt platform i forhold til 
at drive og skabe kendskab. 

Fordelt på køn viser vores resultater, at det især har været pigerne, der har eksponeret for 
videoen – men som samtidig også har interageret mest med den. Der er naturligvis en pointe i, 
at flere piger end drenge i målgruppen er tilstede på Instagram, men ikke desto mindre er det 
også dem, der har udvist den største interesse. Fordelingen på køn ser I herunder. 

Drenge
Forbrug: 65.360 kr.
Eksponeringer: 1.250.608
Videovisninger: 269.466

Piger
Forbrug: 77.139 kr.
Eksponeringer: 1,815.662
Videovisninger: 366.858



PERFORMANCE 
PÅ INSTAGRAM
I forhold til opdelingen af placeringerne (story og feed), så er tydeligt, at det meste af 
kendskabet er blevet skabt i feedet. Det tyder på, at udbuddet af annoncepladser er langt 
større i feed end i story. Jo flere personer, der er til stede på en given placering, jo flere 
annoncepladser kan Instagram tilbyde inden for den givne placering. Vi har altså med 
andre ord løbende optimeret vores annoncer på Instagram efter, hvor vi bedst kunne 
komme i kontakt med målgruppen, og hvor interaktionen har været størst.

Selvom det er vores annoncer i feedet, der har givet de bedste resultater ift
eksponeringer og videovisninger, har placeringen på Story fungeret som et fint 
supplement, som vi klart vil anbefale at gøre brug af fremadrettet, når der skal 
kommunikeres til målgruppen om et emne som dette. 

Feed
Forbrug: 121.429 kr.
Eksponeringer: 2.314.275
Videovisninger: 528.747

Story
Forbrug: 21.070 kr.
Eksponeringer: 751.995
Videovisninger: 107.304



Sidste måneds tal er angivet med småt

PERFORMANCE/
YOUTUBE - UNGE

Eksponeringer

622.560

76,20 

VTR

38%
Videovisninger

239.686
KPI/ 750.000 KPI/ 120.000

CPM

KPI/ 65 kr

KPI/ 25%

Obs: Den nederste række af resultater har vi prioriteret ikke at optimere på. Derfor de lave 
resultater – og derfor er de mindre fremhævede. Se uddybning næste side.



PERFORMANCE 
PÅ YOUTUBE
På YouTube er resultatet overordnet set tilfredsstillende. Målet var 
blandt andet at nå 750K eksponeringer og 120K videovisninger. 

I forhold til videovisninger lander vi på et utrolig flot resultat på 
hele 239.686 videovisninger. Dette resultat kan vi være særligt 
godt tilfredse med, da videovisninger på YouTube først tæller, når 
man har set 30 sekunder eller hele videoen til ende. 

I henhold til eksponeringer lander vi lidt under vores KPI med et 
resultat på 622.560 stk. Dette er dog stadig et nogenlunde pænt 
resultat, som vi godt kan være tilfredse med. 

Samlet set konkluderer vi, at YouTube i forhold til den unge 
målgruppe har fungeret optimalt som kanal ud fra vores 
overordnede ønske om at skabe kendskab. Samtidig peger de 
mange videovisninger også på, at vores videoer igen har talt godt 
til målgruppen. 



Sidste måneds tal er angivet med småt

PERFORMANCE/
FACEBOOK - FORÆLDRE

Eksponeringer

1.430.000

376

Rækkevidde

62,76% 

0,17

Videovisninger

499.641

6,4

KPI/ 1.800.000 KPI/ 150% dækning i målgruppen KPI/ 400.000

Kliks CTR View Through Rate

KPI/ 15.000 KPI/ 2 KPI/ 2%

Obs: Den nederste række af resultater har vi prioriteret ikke at optimere på. Derfor de lave 
resultater – og derfor er de mindre fremhævede. Se uddybning næste side.



PERFORMANCE 
PÅ FACEBOOK
Resultaterne på kampagnen rettet mod forældrene er acceptable, men de er 
ikke så gode, som vi kunne have ønsket. Da de unge er primær målgruppe og 
forældrene sekundær, kan kan vi glæde os over, at de vigtigste resultater 
(som er knyttet til de unge) er super flotte. 

Målet for forældrene 1.800.000 eksponeringer og 400.000 videovisninger, og 
vi opnåede 1.430.000 eksponeringer og 499.641 videovisninger. Det vil sige, 
at vi var bagud på eksponeringer, men foran på videovisninger.

Når vi ser nærmere på fordelingen af eksponeringer, så det kvinderne, der 
blevet eksponeret mest. Vores målretning har været ens til begge køn, så 
årsagen hertil kan betragtes som todelt: 

1. Kvinder er mere online på Facebook end mænd

2. Kvinder er mere tilbøjelige til at interagere/se videoen, og derfor vælger 
Facebook at fremhæve den målgruppe

Derudover kan vi antage, at kvinderne ligeledes har fundet indholdet mest 
relevant. Herunder fremgår den nøjagtige fordelinger af eksponeringer for 
henholdsvis kvinder og mænd. 

Mænd
Forbrug: 41.575 kr.
Eksponeringer: 640.756
Videovisninger: 221.455

Kvinder
Forbrug: 52.595 kr.
Eksponeringer: 776.324
Videovisninger: 273.671



ÆNDRINGER I LØBET AF KAMPAGNEPERIODEN…
I løbet af kampagneperioden sørgede vi løbende for justeringer og optimeringer, så indholdet hele tiden blev annonceret ud på den mest 
hensigtsmæssige måde. En udfordring var, at frekvensen (antal annoncevisninger til samme person) blev ret høj både for de unge og 
forældrene. En for høj frekvens går ud over rækkevidden og raten af videovisninger og kliks. Derfor gjorde vi nogle tiltag for at få frekvensen 
ned:

o udvidede perioderne med nogle timer i begge ender af de planlagde tidspunkter

o tilføjede FB og IG til både de unge og forældrene

o hævede alderen på de unge til 18 år

Formålet var at nå ud til andre, der ikke havde de browsingmønstre, som var oprindeligt planlagt (platform, placering og tidspunkt). Den 
endelige frekvens var 6,33 til forældrene og 11 til de unge. Frekvensen på 11 er høj, men taget i betragtning at kampagnen kørte inden for en 
periode på seks uger, er dette ok.

Til forældrene havde vi planlagt at køre flere annoncevarianter i rotation for efter første halvdel af kampagneperioden at kun udvælge de 
annoncer, der performede bedst - og derved opnå de mest optimale resultater. Det viste sig, at det var især de videoer med et mørkt visuelt 
element, der havde fik videovisninger og kliks. Vores test af annoncevarianter viser til gengæld ikke så entydigt, hvilken tekst, der fungerede 
bedst. 

ANBEFALINGER TIL NÆSTE KAMPAGNE
På Instagram er det især i feed-formatet, at der skal bruges tid på det kreative indhold, fordi det er her, at vi får flest annoncevisninger. 
Bemærk dog, at den unge målgruppe flytter sig ekstremt hurtigt fra medie til medie og sted til sted, så går der et år inden næste kampagnen, 
bør placeringen genovervejes. Men i skrivende tidspunkt ved vi, at de unge opholder sig meget på Instagram og YouTube. 

Ønsker man i en fremadrettet kampagne at fokusere på at drive trafik videre til en landingpage (modsat fokus i denne kampagne, som har 
været kendskab) anbefaler vi, at der ledes videre til et website frem for en blogpost, da dette muliggør, at man kan oprette klikkampagner. 

I forhold til forældrene kunne man overveje at give mødrene en noget større del af annoncebudgettet end fædrene, da de udviser mest 
interesse for emnet. 

LØBENDE 
JUSTERINGER OG
ANBEFALINGER



EVALUERING
AF COMMUNITY
MANAGEMENT



OVERORDNEDE 
INDSIGTER
De unge kan godt se det sjove i kampagnen
De unge tagger hinanden og kommenterer fint på indholdet. Det er en meget almindelig adfærd blandt unge på de sociale medier og er deres måde at fortælle venner og veninder, at de 
har set noget fedt, sjovt, kikset etc., så det er godt at se. I den dialog, der er i kommentarerne, kan vi se, at de prikker til hinanden, og de kan tydeligt genkende situationen, hvor man står 
i omklædningsrummet og sprøjter sig til for at tage den grimme lugt af sved. Tonen foregår i et let drillende niveau, og der er ingen, der hænger andre ud. 

Forældrene driller også kærligt deres børn
Forældrene deler indholdet med deres børn, og nogen foreslår fx deo som juleønske. Emnet omkring kropslugte kan for nogle unge godt være lidt pinligt, når det bliver italesat, og det 
ses også i nogle af kommentarerne. Andre deler også deres oplevelser med ildelugtende unge mennesker i skolen – det er lærernes pendant til elevernes frygt for voksnes kaffeånde.

Der bliver derfor ikke talt ret meget om emnet kemi og de skadelige stoffer, der er i parfume og deo. Vi kan heller ikke forvente, særligt blandt de unge, at det er det, der slår dem som 
værende vigtigt, om der er usunde kemiske stoffer i produkterne. Det handler i højere grad om de sociale dynamikker, der opstår omkring emnet kropslugt både ung til ung og ung til 
forældre/voksen. 

Blogindlæg opildner til debat blandt voksne om skyllemiddel
Flere voksne reagerer på blogindlægget ”Du stinker – alt for godt” ved at stille store spørgsmålstegn til, hvorfor skyllemiddel ikke er forbudt. Nogle er deciderede allergikere og ytrer, at 
de har svært ved at leve et almindeligt liv med alle de parfumiske påvirkninger, de får alle vegne. Andre er blot bekymrede personer, der ikke bryder sig om kemi i deres husholdning.

Generelle læringer
På de næste 2 slides kan I se et udsnit af de kommentarer, der er kommet på de forskellige annoncer. Generelt har kommentarerne været af positiv karakter bortset fra dem på 
blogindlægget. 

Vores udførelse af community management har derfor været båret af at like folks kommentarer og svare på det, vi har kunnet, men den har desværre også båret præg af, at vi ikke har 
kunnet komme i kontakt med jer, MST, som aftalt, i forhold til svar angående de kommentarer, der er kommet på skyllemiddel. Til en anden gang, vil vi i højere grad udforme en FAQ, 
der dækker flere emner, vi forestiller os kunne indeholde spørgsmål, og så er der også behov for, at når vi sender spørgsmål til specifikke svar, at disse bliver besvaret, så vi kan give 
brugerne den bedste oplevelse af at blive hørt. 



KOMMENTARER FRA DE UNGE



KOMMENTARER FRA FORÆLDRE



SAMLET 
MEDIERAPPORT

- PR, INFLUENCERS OG 
SAMARBEJDSPARTENERE



INDEN VI GÅR TIL 
RESULTATERNE…
På de følgende sider finder I en oversigt over den nåede rækkevidde på vores PR-indsats, vores tre 
influencers og kampagnens samarbejdspartneres omtaler. Der måles ikke på værdi, da værdi i PR-
indsats og troværdighed hos både influencers og samarbejdspartnere bedst kan betegnes som 
kvalificeret gætværk. Når det er sagt, er det dog vores professionelle vurdering, at kampagnens 
mange ”tunge” samarbejdspartnere, som f.eks. Astma Allergi Danmark, DI og Forbrugerrådet 
TÆNK m.fl. er med til at legitimisere kampagnen. Endvidere, er det også vores vurdering at de tre 
influencers har fungeret som vigtige gatekeepers overfor den unge målgruppe. Fra tidligere 
kampagner til samme målgruppe er det vores erfaring, at den unge målgruppe distancerer sig fra 
autoriteter, som Miljøstyrelsen, og derfor har det været essentielt for kampagnens budskab, at dette 
blev kommunikeret fra unge ligeværdige – og for nogle forbilleder – for målgruppen.   

Inden vi kaster os over resultaterne, får I herunder en lille uddybning af, hvilke begreber der måles 
på: 

• Potentielt reach = hvor mange har vi potentielt nået med indsatsen. Reach er defineret ved 
månedlige gennemsnitlige læsertal og sidevisninger eller unikke brugere for de enkelte medier –
dette er særligt relevant for PR-indsatsen, hvor vi ikke har unikke sidevisninger for hverken print-
eller onlineartikler til rådighed fra f.eks. Politiken etc., og derfor kun kan måle på mediernes 
angivne læsertal mm. Reach vil ved følgere på sociale medier dække over de enkelte mediers 
social media sites’ følgerskab. 

• Visninger = Ved influencers måler vi på visninger, hvilket vil sige hvor mange gange den 
enkelte video (uanset om det er på YouTube eller Facebook) rent faktisk er afspillet/set. 

På de følgende slides ses:

• Klip/omtaler fra PR-indsatsen: Nyhedstjenester, printmedier og webmedier 

• Influencernes tal og visninger

• Samarbejdspartnernes omtaler.  



22.855.602
REACH

Alle danskere er potentielt blevet eksponeret for kampagnens budskaber 4,0 gange i løbet af
kampagneperioden.

Dette inkluderer nyhedsmedier, influencers’ visninger og omtaler fra kampagnens
samarbejdspartnere. Dette tal inkluderer ikke kampagnens egen SoMe indsats. 

*Reach er et samlet begreb for den rækkevidde, som medierne har – ved trykte medier er det læsertal, ved online medier er det unikke brugere pr. Md., ved sociale medier er det følgere, ved radio er det lyttere om pr. udsendelse og ved TV er det seere pr. 
Udsendelse. 



EVALUERING AF
PRESSE-INDSATS

11
Printomtaler

31
Webomtaler

4
Nyhedstjenester



KLIP
-NYHEDSTJENESTER



Ritzau
07. november 2019

Ritzaus bureau når ud til:
• 10 millioner radio lyttere
• 8 millioner tv-seere
• 3 millioner avislæsere
• 15 millioner digitale læsere



DR
P1 Nyheder

07. november 2019
Reach: 269.000



NewsBreak
07. november 2019

Reach:  721.000

https://newsbreak.dk/presse/prm-unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/

https://newsbreak.dk/presse/prm-unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/


NewsBreak
07. november 2019

Reach: 721.000

https://newsbreak.dk/presse/prm-unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/

https://newsbreak.dk/presse/prm-unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/


KLIP
-PRINT



Olivia
19. september 2019

Reach: 27.000



Ugeavisen 
Odsherred

25. september 2019
Reach: 23.387



Hendes Verden
14. oktober 2019
Reach: 95.000



Skive 
Folkeblad

07. november 2019
Reach: 21.000



B.T.
08. november 2019

Reach: 91.000



B.T. Metro
08. november 2019

Reach: 266.000



Sjællandske 
(sn.dk)

08. november 2019
Reach: 59.000



Flensborg Avis
08. november 2019

Reach: 20.000



Frederiksborg 
Amts Avis

08. november 2019
Reach: 8143



Jyllands-Posten
09. november 2019

Reach: 167.000



Hjemmet
25. november 2019

Reach: 254.000



KLIP
-WEB



Tjeck Teens
21. oktober 2019
Reach: 44.000

http://www.tjeckteens.dk/2019/10/21/ved-du-hvor-mange-af-dine-produkter-der-er-parfume-i/

http://www.tjeckteens.dk/2019/10/21/ved-du-hvor-mange-af-dine-produkter-der-er-parfume-i/


Information
07. november 2019

Reach: 729.000

https://www.information.dk/telegram/2019/11/180000-danskere-allergiske-parfume

https://www.information.dk/telegram/2019/11/180000-danskere-allergiske-parfume


Politiken
07. november 2019
Reach: 2.108.000

https://politiken.dk/forbrugogliv/art7482297/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://politiken.dk/forbrugogliv/art7482297/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Politiken 
Sundhed

07. november 2019
Reach: 2.108.000

https://politikensundhed.dk/nyheder/art7482119/Influencere-skal-hjælpe-myndigheder-med-at-sætte-fokus-for-parmufeallergi

https://politikensundhed.dk/nyheder/art7482119/Influencere-skal-hj%C3%A6lpe-myndigheder-med-at-s%C3%A6tte-fokus-for-parmufeallergi


B.T.
07. november 2019
Reach: 2.977.515

https://www.bt.dk/samfund/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://www.bt.dk/samfund/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Kristeligt 
Dagblad

07. november 2019
Reach: 681.939

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/180000-danskere-er-allergiske-over-parfume

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/180000-danskere-er-allergiske-over-parfume


JydskeVestkysten
07. november 2019

Reach: 953.000

https://jv.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://jv.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Aarhus 
Stiftstidende
07. november 2019

Reach: 42.000

https://stiften.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://stiften.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Fyens
Stiftstidende
07. november 2019

Reach: 301.927

https://fyens.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://fyens.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Fyns Amts Avis
07. november 2019

Reach: 105.674

https://faa.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://faa.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Berlingske
07. november 2019
Reach: 1.952.000

https://www.berlingske.dk/danmark/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://www.berlingske.dk/danmark/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Jyllands-
Posten

07. november 2019
Reach: 1.764.000

https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/ECE11741214/180000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/

https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/sundhed/ECE11741214/180000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/


Bornholms 
Tidende

07. november 2019
Reach: 16.000

https://www.tidende.dk/tidende/indland/2019/11/07/prm-unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/

https://www.tidende.dk/tidende/indland/2019/11/07/prm-unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/


Bornholms 
Tidende

07. november 2019
Reach: 16.000

https://www.tidende.dk/tidende/indland/2019/11/07/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/

https://www.tidende.dk/tidende/indland/2019/11/07/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/


Folkebladet 
Lemvig

07. november 2019
Reach: 22.225

https://folkebladetlemvig.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://folkebladetlemvig.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Lolland-Falsters 
Folketidende
07. november 2019

Reach: 11.400

https://folketidende.dk/Indland/180000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/artikel/527962

https://folketidende.dk/Indland/180000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/artikel/527962


Fredericia 
Avisen

07. november 2019
Reach: 6000

https://fredericiaavisen.dk/unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/

https://fredericiaavisen.dk/unge-i-hoej-risiko-for-at-faa-parfumeallergi/


Dagbladet 
Holstebro-Struer

07. november 2019
Reach: 103.698

https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Dagbladet 
Ringkøbing-Skjern 

07. november 2019
Reach: 72.342

https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://dagbladet-holstebro-struer.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Viborg 
Folkeblad

07. november 2019
Reach: 118.533

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Horsens
Folkeblad

07. november 2019
Reach: 164.107

https://frdb.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://frdb.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Sn.dk
07. november 2019

Reach: 647.000

https://sn.dk/Danmark/180000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/artikel/886092

https://sn.dk/Danmark/180000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume/artikel/886092


Herning 
Folkeblad

07. november 2019
Reach: 33.000

https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/1904e5f3-2ab5-36e2-b243-4086403636a4/

https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/1904e5f3-2ab5-36e2-b243-4086403636a4/


Skive Folkeblad
07. november 2019

Reach: 150.000

https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/180000-danskere-er-allergiske-over-parfume

https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/180000-danskere-er-allergiske-over-parfume


Randers 
Amtsavis

07. november 2019
Reach: 185.872

https://amtsavisen.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://amtsavisen.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Midtjyllands 
Avis

07. november 2019
Reach: 75.000

https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/1904e5f3-2ab5-36e2-b243-4086403636a4/

https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/1904e5f3-2ab5-36e2-b243-4086403636a4/


Vejle Amts 
Folkeblad

07. november 2019
Reach: 172.792

https://vafo.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://vafo.dk/artikel/180-000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Alt om 
Ikast-Brande
07. november 2019

Reach: 17.808

https://www.aoib.dk/ritzau/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume

https://www.aoib.dk/ritzau/180.000-danskere-er-allergiske-over-for-parfume


Jyllands-
Posten

09. november 2019
Reach: 1.764.000

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11744731/ny-kampagne-skal-faa-unge-til-at-taenke-sig-om /

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11744731/ny-kampagne-skal-faa-unge-til-at-taenke-sig-om


Søndagsavisen.
dk

15. november 2019
Reach: 1.075.422

https://www.sondagsavisen.dk/sundhed-videnskab/2019-11-15-sadan-undgar-du-hoj-risiko-for-livslang-parfumeallergi/

https://www.sondagsavisen.dk/sundhed-videnskab/2019-11-15-sadan-undgar-du-hoj-risiko-for-livslang-parfumeallergi/
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Youtube-indlæg
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Insta-stories
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Total antal visninger

punktopstilling
på hvid baggrund
• uden billedeEVALUERING AF

INFLUENCER-INDSATS



JULIE HERMANN 
Youtube followers: 28.500
Instagram followers: 55.500



Youtube
7. november 2019

35.764 visninger

https://www.youtube.com/watch?v=nFzZEPF3SEE&t=15s

Julies gnm. visninger pr. YouTube-video er 24.374 – da Julies video for kampagnen her har performet bedre end 
hendes gennemsnit, kan vi konkludere, at Julies følgere har taget godt imod hendes indhold. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=nFzZEPF3SEE&t=15s


Instagram-story
7. november 2019

8.307 gnm. visninger 
pr. story sekvens

https://www.instagram.com/juliemarie_hermann/?hl=da

Julies gnm. visninger pr. story er 7.346 – alle Julies stories har performet bedre end hendes gennemsnit, hvilket
fortæller os, at Julies følgere har taget godt imod hendes indhold. 

https://www.instagram.com/juliemarie_hermann/%3Fhl=da


LAILA HASANOVIC
Youtube followers: 26.400
Instagram followers: 57.800



Youtube
17. november 2019

10.631 visninger

https://www.youtube.com/watch?v=MY9ujFnmHY4&t=24s

Lailas gnm. visninger pr. YouTube-video er 11.801 – Lailas video performer således lidt under hendes normale
gennemsnit, men vi ser ikke et markant fald i visninger, og derfor betragtes Lailas indhold som udmærket – det skiller

sig ikke ud fra hendes resterende indhold, 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=MY9ujFnmHY4&t=24s


Instagram-story
17. november 2019

16.566 gnm. visninger 
pr. story sekvens

https://www.instagram.com/lailahasanovic/?hl=da

Lailas gnm. visninger pr. story er 19.912 – Lailas Instagram stories for denne kampagne ligger således under hendes 
gennemsnit, hvilket kan skyldes flere ting. Dog, ligger Lailas laveste visninger pr. story sekvens generelt på 12.517, 

og derfor kan indholdet til kampagnen her ikke betragtes som dårligt eller som værende blevet dårligt modtaget, blot 
under Lailas gennemsnit. Dét, at Lailas har valgt at inkorporere forholdsvis meget tekst på hendes Instagram , kan 

være med til at trække hendes visninger ned, men det kan ikke siges med sikkerhed.  

https://www.instagram.com/lailahasanovic/%3Fhl=da


SEBS KANAL
Sebastian Reuschenbach

Youtube followers: 38.600
Instagram followers: 10.500



Youtube
24. november 2019

14.799 visninger

https://www.youtube.com/watch?v=HAUMJx8Tn4M

Sebastians gnm. visninger pr. YouTube-video er 11.011 – da Sebastians video for kampagnen her har performet
bedre end hans gennemsnit, kan vi konkludere, at Sebastians følgere har taget godt imod hans indhold. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=HAUMJx8Tn4M


Instagram-story
24. november 2019

2.701 gnm. visninger 
pr. story sekvens

https://www.instagram.com/sebastianreusc/

Sebastians gnm. visninger pr. story er 1.324 –
denne story sekvens fra kl. 02:35 har performet

bedre end hans gennemsnit, hvilket fortæller os, 
at Sebastians følgere har taget rigtig godt imod

hans indhold. 

https://www.instagram.com/sebastianreusc/


Instagram-story
24. november 2019

1.801 gnm. visninger 
pr. story sekvens

Sebastians gnm. visninger pr. story er 1.324 –
disse story sekvenser fra kl. 10:10 har performet
bedre end hans gennemsnit, hvilket fortæller os, 
at Sebastians følgere har taget rigtig godt imod

hans indhold. 



Instagram-story
24. november 2019

1.480 gnm. visninger 
pr. story sekvens

Sebastians gnm. visninger pr. story er 1.324 –
disse story sekvenser fra kl. 12:28 har performet
bedre end hans gennemsnit, hvilket fortæller os, 
at Sebastians følgere har taget godt imod hans

indhold. 



KLIP
-SAMARBEJDSPARTNERE



Forbrugerrådet 
Tænk Kemi:

Facebookpost
7. november 2019

Reach/følgerskab: 54.753



Forbrugerrådet 
Tænk Kemi:

Facebookpost
15. november 2019

Reach/følgerskab: 54.753



Forbrugerrådet 
Tænk Kemi:

Facebookpost
15. november 2019

Reach/følgerskab: 54.753



Forbrugerrådet 
Tænk Kemi:

Facebookpost
16. november 2019

Reach/følgerskab: 54.753



Forbrugerrådet 
Tænk Kemi:

Facebookpost
18. november 2019

Reach/følgerskab: 54.753



Forbrugerrådet 
Tænk Kemi:

Twitter
7. november 2019

Reach/følgerskab: 1.168



Forbrugerrådet 
Tænk Kemi:

Twitter
19. november 2019

Reach/følgerskab: 1.168



Astma-Allergi 
Danmark

Facebookpost
7. november  2019

Reach/følgerskab: 12.576



Astma-Allergi 
Danmark

Facebookpost
14. november  2019

Reach/følgerskab: 12.576



Astma-Allergi 
Danmark

Facebookpost
21. november  2019

Reach/følgerskab: 12.576



Astma-Allergi 
Danmark

Instagrampost
7. november  2019

Reach/følgerskab: 1.705



Astma-Allergi 
Danmark

Webnyhed
7. november  2019

LINK

Reach/følgerskab: 200

https://www.astma-allergi.dk/-/ny-kampagne-giv-de-parfumefrie-vaner-videre%3Futm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=parfumekampagne&utm_term=aad&fbclid=IwAR0g1Buc__g8zuZaabK0Ham4M097asv7eMDG_tCB-HbRk7ob5cQ2ScjZlVk


Astma-Allergi 
Danmark

Medlemsblad
December 2019

Reach/følgerskab: 12.500



Astma-Allergi 
Danmark

nyhedsbrev
14. november 2019

Reach/modtagere: 8.000



AllergyCertified
Instagram

6. november  2019

Reach/følgerskab: 1.784



Zenz
Webnyhed

1. november 2019

LINK

Reach/følgerskab: 4.000

https://www.zenzshop.dk/blogs/inspiration/parfumefri-er-bedre-for-din-hud


De Samvirkende 
Købmænd

Facebookpost
11. november 2019

Reach/følgerskab: 688



De Samvirkende 
Købmænd

Facebookpost
12. november 2019

Reach/følgerskab: 688



Rema 1000
Facebookpost

21. oktober 2019

Reach/følgerskab: 112.258



PharmaDanmark
Nyhedsbrev
8. november 2019

Reach/følgerskab: 10.000



Nopa Nordic
Facebookpost

7. november 2019

Reach/følgerskab: 551



Nilens Jord
Instagrampost

12. november 2019

Reach/følgerskab: 12.400



Nilens Jord
Nyhedsbrev
12. november 2019

Reach/modtagere: 10.500



Derma
Facebookpost

7. november 2019

Reach/følgerskab: 16.026



Derma
Instagrampost

7. november 2019

Reach/følgerskab: 4586



Derma
Facebookpost

10. november 2019

Reach/følgerskab: 16.026



Derma
Instagrampost

10. november 2019

Reach/følgerskab: 4586



Derma
Facebookpost

20. november 2019

Reach/følgerskab: 16.026



Derma
Instagrampost

20. november 2019

Reach/følgerskab: 4586



EcoLabel
Facebookpost
26. november 2019

Reach/følgerskab: 47.967



Apotekernes 
A.M.B.A

Facebookpost
18. november 2019

Reach/følgerskab: 13.196



Apotekernes 
A.M.B.A

Facebookpost
2. december 2019

Reach/følgerskab: 13.196



Unilever
/ Neutral

Facebookpost
8. november 2019

Reach/følgerskab: 24.376



Unilever
/ Neutral

Facebookpost
12. november 2019

Reach/følgerskab: 24.376



Unilever
/ Neutral

Facebookpost
14. november 2019

Reach/følgerskab: 24.376



VKH (DI) 
Webnyhed

7. november 2019

LINK

Reach/unikke brugere på denne 
artikel: 30

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/vkh/nyehder/2019/ny-kampagne-skal-forebygge-parfumeallergi/


DI 
Webnyhed

7. november 2019

LINK

Reach/unikke brugere på denne 
artikel: 62

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/vkh/nyehder/2019/ny-kampagne-skal-forebygge-parfumeallergi/


VI MANGLER AT MODTAGE 
FØLGENDE MATERIALE 
FRA SAMARBEJDSPARTNERNE…
o Dansk Erhverv: Afventer nyhedsbrev
o A-apoteket: Afventer infoskærme, POS-materiale, reklameskærme og Facebook-opslag
o Grøn Balance: Afventer alt indhold
o Nopa Nordic: Afventer LinkedIn-opslag og grafik til infoskærme
o Skolelederforeningen: Afventer alt indhold
o Kosmetik og Hygiejnebranchen: Afventer nyhedsbrev
o Børne- og kulturchefforeningen: Afventer alt indhold
o Allison: Afventer alt indhold



LISE VEJNØ 
Advisor, PR & Influencerindhold

TELEFON
+45 61 67 45 66

E-MAIL
lise.ve@adviceas.dk

SIDSEL
Advisor, Branding & Marketing

TELEFON
+45 53 72 74 50

E-MAIL
sidsel.h@adviceas.dk


