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emner som meningsdannelse, sprog, symbolik og virkelighedsop-
fattelse. Overordnet set kan Peters tilgang til psykologien ses som 
både kognitivt og social konstruktivistik præget. 

Helt konkret er det kommunikation mellem mennesker, der er 
interesseområdet - nærmere konkret, beslutningsprocesser. 

Under sin uddannelse har Peter udviklet to frameworks, der i dag 
anvendes på et henholdsvis strategisk og taktisk niveau i mere 
end 100 e-commerce virksomheder. 
Til daglig agerer Peter CEO og fungerende CMO i content- og 
kommunikationsbureauet, Labelless Media, der specialiserer sig i 
struktureret skalering på paid social gennem video ads.
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Salgspsykologi, som også var et simplificeret uddrag af et univer-
sitetsprojekt. Denne er nu blevet læst af mere end 20.000 marke-
ting- og salgsinteresserede i hele Danmark. 

Om det er aktiv skabelse af nye 
frameworks eller anskuelsen af 
et aktuelt fænomen (video ads 
på sociale medier), anerkender 
Peter, at han står på skuldre-
ne af giganter inden for det 
psykologiske videnskabsom-
råde. 

Hans tilgang til kommuni-
kation er i høj grad præget 
af konkrete teoretikere og 
teoretiske paradigmer, der 
langt hen ad vejen har skabt 
de værktøjer, både Peter og 
Labelless Media anvender i 

hverdagen. 
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INTRODUKTION

Disse ads har ikke nødvendigvis solgt for en million dollars - og 
måske har de?

Når vi bruger begrebet, Million Dollar Video Ads, så er det for at 
understrege, at dét er målet: At skabe video ads der kan performe i 
stor skala. 

Men det er også vigtigt, at jeg fra starten understreger, at dét at 
kigge på én annonce ikke er hele billedet. At bruge video content til 
at skalere sine annoncer er et kvantitets- og data-game, og derfor 
er det essentielt, at man tilgår opgaven med et åbent mindset og 
tester en masse for at indsamle data. Det er en bottom-up tilgang. 

Desuden er det vigtigt at sige, at vi ikke kan tage fuld credit for alle 
elementer i videoerne. De bedste videoer skabes i dialogen mellem 
os og virksomheden. 

Afgrænsning:

Jeg er sikker på, at den her e-bog kunne have været lige så lang, 
hvis jeg kun tog én video og gik i dybden med den. Men den vil-
le nok være knap så sjov - og den ville helt sikkert være mindre 
“sand”/nuanceret. 
Derfor har jeg valgt at tage fire forskellige annoncer, der netop 
viser, at “den gyldne formel” kommer i forskellige former og størrel-
ser alt efter den enkelte virksomhed og det enkelte produkt. 

Så for at gøre det klart, er det følgende, vi ser på: 
• Det første sekund
• Content arkitektur og pacing
• Forbedringspunkter

Og dette kunne vi have set på, men gør det ikke:
• Grafik type
• CTA type
• Valg af model/statist
• Valg af miljø
• Funnel placement
• Eventuelt andre virkemidler

Men nu hvor vi har afgrænset området, så lad os komme i gang!
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Video
Følgende content er en annonce for Billig Fitness og de-
res vægtstangssæt på 20 kg. Denne har kørt på Facebook 
og Instagram i 2020. 

Billig Fitness

Se videoen her

https://www.labellessmedia.com/pages/billig-fitness-video


Det første sekund
Lad os starte med at se på videoens første sekund.
Her gøres brug af flere elementer: Odd/engaging angle 
(leading lines), Popping color, In-action, Camera move-
ment, Hurtig klipning, Grafik intro (inkl. effekt), produktre-
levans

Odd/engaging angle (leading lines)
Det første, vi møder, er et klassisk cinematisk trick, hvor 
produktet er optaget fra en vinkel, vi typisk ikke ser det 
fra. Dette gør det mere interessant at se på.
Derudover har vi det, vi kalder en leading line, som udgø-
res af selve vægtstangen, der leder øjet ind med vægtski-
ven.

Popping color
Denne vægtskive har en orange farve, der står i stor kon-
trast til omgivelser og til de typiske farver, forbrugeren 
møder i sit feed. 

In-action
Vi “møder” produktet in-action. Det vil sige, at det er i 
brug - der foregår en handling, en historie, som forbruge-
ren lander midt i. Dette giver forbrugeren anledning til at 
stille sig nysgerrig på, hvad den næste handling i fortæl-
lingen mon bliver.

Camera movement
Indholdet starter desuden med et såkaldt “push in”, hvor 
kameraet føres ind mod produkt, samtidig med produktet 
føres tættere på kameraet. Dette giver en “collide”-effekt, 
der suger forbrugeren ind i videoen og igen adskiller det 
fra det gængse indhold i et feed. 
Det er svært ikke at lade sig fange af action. Hvis to biler 
eksempelvis kører ind i hinanden lige foran øjnene på dig, 
så vil du automatisk også følge med i hændelsen. Og selv 
efterskælvet af denne hændelse (bulede biler i vejkanten) 
skaber kiggekø. 
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Grafik intro (inkl. effekt)
En vigtig pointe med grafikken er, at den ikke allerede er 
tilstede, når videoen starter. Vi vil gerne bruge grafikken 
som endnu et element, der skaber bevægelse, hvorfor 
den netop bliver præsenteret efter et halvt sekund. 
Men den kommer ikke bare ind ud af ingenting. Med en 
tilføjet effekt bliver den smækket på og lander på sin 
plads lige på “collide” klimakset (hvilket musikken også 
understøtter).

Hurtig klipning
Hurtig klipning har på denne måde har to effekter: 1) Be-
vægelse/action og 2) engagement i fortællingen.
Med andre ord: Før indtrykket af ovenstående elementer 
når at lægge sig, har vi allerede skiftet setting, og dermed 
er vi ét skridt længere inde i fortællingen, hvilket bidrager 
til at holde forbrugeren engageret. 
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Produktrelevans
Mange forbrugere vil genkende produktet allerede i det 
første splitsekund. Men for dem, der ikke når at opfatte, 
hvilket produkt der er tale om, bliver produktet vist endnu 
tydeligere, da vi rammer sekund 1. 
Her er det tilføjelsen af en mindre vægtskive uden på en 
større vægtskive, der aktiverer associationen forbundet 
med fitnesscenteret. Vi “fetcher” en bestemt situation i 
forbrugerens hukommelse.
Men ikke alle forbrugere har denne situation i hukommel-
sen, hvorfor det stadig et vigtigt at holde præsentation 
interessant - i modsætning til blot at vise et packshot som 
det næste billede.

Content arkitektur og pacing
Når vi snakker content arkitektur, så handler det om den 
struktur, kommunikationen bliver præsenteret i. Og her 
arbejder vi med to spor: Visuelt og grafisk. 

Den overordnede, visuelle storyline er simpel:
Unbox: Saml nemt produktet
Benefit: Anvend det til (flere forskellige) styrkeøvelser 
Afsender: Køb det hos Billig Fitness 

Den grafiske storyline følger: Why, What, Trust, Who

Why: Det første benefit sætter produktet i kontekst 
(hjemmetræning). Dette taler til forbrugeren, der leder 
efter ét eller andet produkt, der kan gøre netop dét, som 
dette produkt kan.

What: Og hvad er det så, der er perfekt til min hjemme-
træning? Det er et Aerobic vægtstangssæt på 20 kg.

Trust: Der er allerede 10.000, der er har købt det, så det 
må være godt. Dette er en simpel udgave af et helt klas-
sisk social proof element.

Who: Videoen afmeldes med Billig Fitness’ logo, al den 
opbyggede værdi i videoen krediteres til dem som afsen-
der.
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Nogle af de vigtigste punkter, i den struktur indholdet har, 
er, at vi tidligt præsenteres for kombinationen af produkt 
og benefit, der sætter produktet i en kontekst, der bevidst 
eller ubevidst tvinger forbrugeren til at forholde sig til, om 
det er relevant for vedkommende. 
Hvis blot det er det mindste relevant, så sørger den høje 
pace for, at forbrugeren fortsætter med at være enga-
geret i indholdet og ser videre. Her vil udpenslingen af 
produktet og anvendelsen bakke op om første use-case/
benefit, og dette er med til at øge den perceived value af 
produktet.
Desuden er den høje pace i sig selv et gennemgående ac-
tion-element, der især henvender sig til et ungt publikum, 
som også er den primære målgruppe for annoncen. 

Hvad kunne gøres bedre?
Hvis vi løber vores framework, ARSVT, igennem, så bliver 
det hurtigt tydeligt, at dette content opfylder Attention, 
Relevance og Storytelling med ekstra fokus på Attention. 
Hvis du til sammenligning forestiller dig en video, hvor 
produktet bare ligger på en hvid baggrund - eller et klas-
sisk packshot billede - så bliver det også tydeligt, hvordan 
den oplevede værdi af produktet løftes gennem de an-
vendte elementer. 

Men der mangler en direkte CTA i videoen. Denne er skre-
vet i den tilhørende ad copy, og den tilhørende knap var 
også en “Køb nu”-knap. Men dette ændrer ikke på det 
faktum, at indholdet mangler en call-to-action.
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Hør hvad Christian Møller
fra Billig-Fitness har at 

sige om samarbejdet 

”Vi kunne tredoble vores ROAS, tidoble 
vores spend, og de seneste 12 måneder 

har vi fordoblet vores samlet
forretning” 

- Christian Møller, Billig-Fitness

Labelless media
Sponsoreret

Klik her
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https://www.labellessmedia.com/pages/billig-fitness-testimonial
https://www.labellessmedia.com/pages/billig-fitness-testimonial


Vil du prøve det i praksis
og opleve INDEX 400?

Gør som Billig-Fitness.
Start på en Starter Pakke

Indholdet i vores Content Starter Pakke kan 
skræddersyes, og vi er med fra strategi til 

eksekvering til opfølgning på data

Klik her
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https://www.labellessmedia.com/pages/hent-pris-starter-pakke
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Video
Følgende content er en annonce for TeeShoppen og deres 
Performance Jeans til kvinder. Denne har kørt på Face-
book og Instagram i 2020. 

TeeShoppen

Se videoen her

https://www.labellessmedia.com/pages/tee-shoppen-video


Det første sekund
Det første sekund i dette content adskiller sig i stor grad 
fra den forrige video, vi så på. Elementerne, der bruges 
her, er Produktrelevans, Grafik intro og Camera move-
ment.

Produktrelevans
Dette er med længder den største faktor i det første se-
kund. Denne illustreres både visuelt og grafisk. Den grafi-
ske del vil jeg komme ind på nedenfor.

Rent visuelt tror jeg ikke, jeg træder nogen over tæerne, 
når jeg siger, at det første billede, man møder, er en figur, 
der er godt skåret. Det er måske endda den figur, forbru-
geren gerne selv vil have, og dét kan de få en lille bid af 
med disse bukser. Det er næsten det ældste trick i (rekla-
me)bogen. 

Grafik intro
Den grafiske intro spiller i stor grad på den kendskabs-
grad, TeeShoppen tidligere har skabt omkring sine Per-
formance Pants og Performance Jeans (til mænd vel at 
mærke). Grafikken er der ikke fra første splitsekund, men 
kommer ind med en subtil effekt, der skaber bevægelse 
og dermed er med til at fange forbrugerens øjne.  

In-action
I det første sekund bevæger modellen sin hånd og place-
rer lige over baglommen - før hun på andet sekund sætter 
den ned i lommen. Vi forventer, at hun sætter hånden i 
baglommen, før det sker. 

Camera movement
Kameraet bevæger sig en lille smule og følger modellens 
bevægelse. Dette har to formål. Først og fremmest er det 
for at beholde modellen og produktet i billedet - gerne så 
centreret som muligt. Derudover får dette også baggrun-
den til at se ud som om, den bevæger sig mere end mo-
dellen. Dette fanger forbrugerens opmærksomhed i deres 
feed, men da baggrunden er sløret, bliver det model og 
produkt, øjnene falder på. 
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Content arkitektur og pacing
Man kan ikke som sådan sige, at denne video har en story-
line. Det kan bedre kategoriseres som ren produktfremvis-
ning. 
Grafisk præsenteres produktet som en nyhed ved at skrive 
“Nu til kvinder”. Herefter følger prisen og tre USP’er, som 
afsluttes med TeeShoppen som afsender.

Visuelt fremvises bukserne som havende god pasform med 
masser af stretch. Men videoens start har en underspillet 
sensuel tone. Dette ses på måden, hvorpå modellen blidt 
fører hånden ned i baglommen i det første sekund. Desuden 
starter sekund 2 med, at hun blidt kører hånden op af låret. 
Alt dette er underspillet og afspilles i normal hastighed 
(man kunne have gjort det endnu langsommere, hvis man 
ville understrege det). Men det er netop ikke for at følge 
det klassiske “sex sælger”-trick, da annoncen er målrettet 
til kvinder (som også var dem, der endte med at købe), men 
i stedet for at bidrage til følelsen af, at hvis du køber disse 
bukser, vil du “føle dig selv” på samme måde, som model-
len gør. Uden man kan se hendes ansigt, virker hun komfor-
tabel og selvsikker i bukserne. Det skal selvfølgelig under-
strege, at materialet, og dermed bukserne, er behagelige at 
have på.

Videoens klipning følger generelt beatet, og jeg vil hverken 
kategorisere denne video som fast- eller slow paced, da 
den gennemsnitlige afspilningstid pr. klip er 2,9 sekunder. 
Men klippet fra sekund 2 varer fem sekunder, hvilket er 
længe, og hvis du eksempelvis ser på sekund 7 til 13, så vil 
du også se, at indholdet er klippet således, at selvom der 
skiftes klip, så følger det modellens naturlige bevægelse, 
hvilket gør det lettere for forbrugerens sind at sammenkob-
le de anvendte klip til én hændelse. Med andre ord sker der 
ikke en brat ændring af handlingen.
Det betyder, at videoen er på grænsen til at være slow 
paced, og det har betydning for, hvilken type af forbrugere, 
der bliver tiltalt af indholdet. 
Et godt eksempel på dette er, at modellen på videoen er 
i starten af 20’erne, men videoen fik min mor i 50’erne til 
at ville prøve bukserne efter at være stødt ind i videoen på 
Facebook.
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Hvad kunne være bedre?
Ved sekund 21 ses den grafiske USP: FÅS I FLERE FARVER. 
Her er skærmen opdelt i tre, hvor man ser bukserne ved 
siden af hinanden. Det havde underbygget budskabet langt 
tydeligere, hvis bukserne i hver spalte havde været en for-
skellig farve.

Desuden kunne videoen godt bruge en direkte call-to-acti-
on. Denne står selvfølgelig også i ad copy og med en knap, 
men vi vil som udgangspunkt altid gerne gøre det “dummy 
proof”, når vi fortæller forbrugeren, hvad de skal gøre efter 
videoen. 
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Hør hvad Benjamin Philip 
fra TeeShoppen har at 
sige om samarbejdet 

”På blot halvandet år med video content 
fra Labelless Media er vi gået fra en

årsomsætning på 8 millioner
til knap 100 millioner om året”

- Benjamin Philip, TeeShoppen

Labelless media
Sponsoreret

Klik her
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www.labellessmedia.com/pages/tee-shoppen-testimonial
https://www.labellessmedia.com/pages/tee-shoppen-testimonial


Skaler din annoncekonto med 
skræddersyet content

Indholdet i vores Content Starter Pakke kan 
skræddersyes, og vi er med fra strategi til 

eksekvering til opfølgning på data

Vil du banke din
ROAS op på 7?

Klik her
14

https://www.labellessmedia.com/pages/hent-pris-starter-pakke
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Video
Følgende content er en annonce for SACKit og deres sæk-
kestol. Denne har kørt på Facebook og Instagram i 2021. 

SACKit

Se videoen her

https://www.labellessmedia.com/pages/sackit-video


Det første sekund
Det første sekund i denne video er meget typisk for rigtig 
mange videoer: Direkte speak til kameraet. Men direkte 
speak kan laves på flere forskellige måder, og der er stor 
forskel på, hvordan det gøres. 
I dette tilfælde er det følgende elementer, der dominerer 
det første sekund: Ansigt, Grafik, Setting, Speak. 

Ansigt
Årsagen til, at direkte speak virker godt, er, at der vises 
et ansigt. Der er lavet flere eye-tracking studier, der viser, 
at menneskets øjne rent fysisk fokuserer mod menneske-
ansigter i et billede. (Udover ansigter så fokuserer vores 
øjne på objekter, der fylder meget i billedet, samt objekter 
i bevægelse).

Desuden ses det, at Kristoffer fra SACKit smiler i den 
allerførste frame. At smile øger et subjekts Attractiveness 
(likeability, warmth, and friendliness). 

Grafik
Inden for det første sekund bruges tekst grafikker som be-
vægende elementer. Underteksten starter et splitsekund 
inde i videoen, så den “popper” frem, og desuden afløses 
den hurtigt af en ny undertekst, da underteksten er opdelt 
i to. For at holde fokus på subjektet kommer navne-grafik-
ken “roligt” ind i billedet med en fade effekt. 

Setting 
Med meget lidt action involveret og en relativt statisk in-
tro, kommer settingen til at have endnu større betydning. 
Kristoffer er placeret i et miljø, hvor produkterne er i deres 
“rette element”. Dette er SACKits showroom, men det 
kunne såmænd også have været en tilsvarende real-life 
setting. Men netop fordi det er i deres showroom, skaber 
settingen præcis den stemning, SACKit gerne vil frem-
hæve ved sine produkter. I dette tilfælde skaber miljøet 
associationer til hygge (kombinationen af den varme farve 
fra lampen i baggrunden og selve sækkestolen) og natur 
(den grønne tapet på væggen og krukkerne i baggrun-
den).
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Fokus på speak
Alle ovenstående elementer er med til at skabe et øget fo-
kus på det, der speakes. Den klassiske introduktion af sub-
jektet er med til at skabe et kendskab. Vedkommende går 
fra at være et fremmed subjekt med et produkt til at være 
Kristoffer fra SACKit, som tilmeld er stifter. 

Content arkitektur og pacing
Det kan godt være, at der er få og relativt simple elementer 
anvendt i denne videos første sekund, men til gengæld er 
den super interessant, når vi ser på selve struktureringen af 
kommunikationen. 
Videoen skiller sig markant ud fra de tre andre videoer 
præsenteret i denne e-bog, da den har en varighed på 63 
sekunder.

Et overblik over videoens struktur vil se således ud:
1-7 sek: Intro
7-15 sek: Opremsning af korte USP’er 
15-33 sek: Main USP
33-50 sek: Opsummering af USP’er og deres use case
50-54 sek: CTA + tilbud
54-60 sek: Kommerciel, produktfokuseret afmelding
60-63 sek: Grafisk CTA

Den generelle pacing er relativt langsom, hvilket følger vi-
deoens beat. Dette beat har det, jeg vil kategorisere som en 
lounge-vibe, og det er netop en “lounge chair”, der sælges, 
hvorfor kombinationen giver mening. 
Desuden er denne video ikke målrettet den alleryngste 
målgruppe på sociale medier, men derimod et segment jeg 
her vil vælge at kalde “moderne, unge voksne”. 
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Kombinationen af videoens længde og pacing kommer 
netop til sin ret pga. målgruppen og produktets pris. Ved 
dyrere produkter skal der typisk bruges mere energi på at 
modne forbrugeren. 
I sidste ende handler kommunikationen af et produkt om at 
hæve produktets opfattede værdi til at være større end den 
opfattede monetære værdi (prisen) - og en større pris giver 
typisk en længere (beslutnings)proces. 
Det er med udgangspunkt i dette, at en længere, forklaren-
de, relativt slow-paced video giver mening til dette pro-
dukt.

Gennem videoen er der desuden brugt visuelle virkemidler 
til at understrege features. Et par eksempler på dette er 1) 
produktets lysægthed, som illustreres ved at oplyse pro-
duktet fra mørke og 2) væggen mellem produktets to in-
nerbags, som illustreres ved at lave en såkaldt hide-reveal 
af produktet fra en decideret væg.

Hvad kunne være bedre?
Videoen kunne godt have gjort brug af flere attention-ele-
menter i det første sekund. Men det er dog en hårfin græn-
se, da målgruppen skal have leveret indholdet uden alt for 
hurtig pacing. 
Der kunne dog godt inddrages et element af produktre-
levans, så forbrugeren instant var klar over hvad, videoen 
drejede sig om. 
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Gør som SACKit.
Start på en Starter Pakke

Indholdet i vores Content Starter Pakke kan 
skræddersyes, og vi er med fra strategi til 

eksekvering til opfølgning på data

Er du klar til at starte dit 
vækst-eventyr i dag?

Klik her
19

https://www.labellessmedia.com/pages/hent-pris-starter-pakke
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Video
Følgende content er en annonce for PhilipsonWine og 
deres hverdags smagekasse. Denne har kørt på Facebook 
og Instagram i 2021. 

PhilipsonWine

Se videoen her

https://www.labellessmedia.com/pages/phillipson-wine-video


Det første sekund
I det første sekund af denne video har vi igen at gøre med 
en direkte speak til kameraet, hvorfor et element som ‘det 
menneskelige ansigt’ igen spiller en rolle, og det samme 
gør sig gældende for undertekst som grafisk element, der 
kommer ind efter et splitsekund. Men derudover skal vi se 
nærmere på elementerne: Kropssprog, Produktrelevans, 
Grafik, Speak, Brand/logo.

Kropssprog
Jeg vil starte med at fremhæve det, der er mest unikt ved 
denne videos første sekund, og det er den hånd gestus, 
der laves. Bevægelsen er en kombination af armbevæ-
gelse og at blotte sine håndflader ved at strække fingre-
ne. Dette skaber et kropssprog, der viser entusiasme fra 
subjektet. Denne bevægelse er desuden den eneste be-
vægelse i dette sekund, og det drager øjnene fra ansigtet 
ned mod bevægelsen - som jo ender ved produktet.

Produktrelevans
Og netop dette produkt, som øjnene ledes ned til, skaber 
relevans for den rette målgruppe. Produktet er en sma-
gekasse, og det er netop forbrugeren, der vil købe sådan 
en kasse, der bliver opstemt af at se en masse forskellige 
flasker vin. 

Selve speaken 
Det er tydeligt, at denne video adskiller sig meget fra den 
tidligere video fra SACKit, selvom begge videoer er di-
rekte speak. Det ses også i selve speaken, hvor denne er 
langt mere direkte og uden præsentation af subjektet, da 
det er ikke dét, det handler om her. 
Ved at starte med: “Det er næsten for godt til at være 
sandt.” i kombination med en masse forskellige flasker 
vin, vækkes forbrugerens nysgerrig. Der kan flyve tusind-
vis af forskellige tanker gennem hovedet: “Er det mon 
gratis vin?” “Kan jeg vinde noget?” “Er det meget billigt?” 
“HVAD er det, der er for godt til at være sandt?”.
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Brand/logo
Det sidste element i videoens første sekund, jeg vil frem-
hæve, er anvendelsen af eget logo. Vi anbefaler typisk, at 
man ikke laver eksempelvis logo watermark på sine vide-
oer, fordi de dermed kommer til at skrige “annonce”, før de 
reelt set får en chance for at fange forbrugeren. Men det 
betyder ikke, at man slet ikke kan inkludere sit logo i star-
ten af en video, og måden, hvorpå det er gjort her, passer 
seamless ind i konceptet. For logoet er på papkassen, og 
papkassen er reelt set den konceptuelle manifestering af 
smagekassen, da alle flasker individuelt jo “bare” er nor-
male flasker vin. Men kombinationen af dem - samlet i 
denne kasse, er det, der udgør produktet. 

Der er også en side-effect af dette. Da Philipson Wine er 
et kendt navn i branchen, er mange af forbrugerne be-
kendte med deres koncept: Du kan ikke købe én flaske, du 
skal købe en kasse. 
Så når logoet pludselig sættes i forbindelse med en mas-
se forskellige flasker og én kasse, så vil dette skabe en 
dissonans for nogle forbrugere, hvilket vil fange deres 
perifere opmærksomhed.
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Content arkitektur og pacing
Videoen er kort og direkte. Sagt på godt jysk, så er der 
ikke så meget p*s.
Det er en forbrugsvare, og beslutningsprocessen er kort. 
Og netop fordi vin er et produkt, der sjældent bliver for 
gammelt, og et produkt man nærmest ikke kan have for 
meget af, skal det præsenteres kort og kontant. 

Den generelle pacing gennem videoen er relativt hurtig, 
så forbrugeren når ikke at kede sig, inden der sker noget 
nyt. Man ser nogle pæne skud af de flasker, der er inklu-
deret i smagekassen. I disse skud er der først close-up 
fokus på enkelte vine, der understøtter speaken “Nøje 
udvalgt”, og det sidste, flotte skud viser alle flaskerne for 
at understrege, hvad forbrugeren får. 

Videoen afsluttes med pris og en grafisk call-to-action. 
Denne kombination virker typisk godt på tværs brancher. 
Det virker selvfølgelig især godt, hvis prisen er god, el-
ler det er et tilbud, men generelt skaber det også 
mere relevant og købeklar trafik, når prisen ér 
nævnt, så det er værd at have in mente ift. 
længden af produktets beslutningspro-
ces.
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Hvad kunne være bedre?
På denne video vil jeg ikke fremhæve noget, der decideret 
kunne være bedre, men derimod et alternativ. Videoen 
kunne være startet med en grafik - det kunne blot være 
grafikken fra sekund 2, der var rykket frem til at starte ved 
sekund 0,3. 
Den potentielt positive effekt ville være, at det tidligt slår 
tonen an og giver forbrugeren et endnu hurtigere indblik 
i, hvad videoen handler om. Samtidig med at det vil skabe 
mere bevægelse og dermed fange mere opmærksomhed.

Det kunne dog også have en negativ indvirkning - hvorfor 
jeg netop ikke kalder det en forbedring, men et alterna-
tiv - da fokus på subjektet og kropssproget fjernes, 
spændingen forløses, før den opbygges, og det 
virker mere som en reklame ved første 
øjekast. 
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Hør hvad Jacob Philipson
fra PhilipsonWine har at 

sige om samarbejdet 

”Siden opstarten af samarbejdet, hvor vi 
valgte blandt tre forskellige

leverandører var Labelless Media den 
klare vinder - målt på ROAS” 

- Jacob Philipson, PhilipsonWine

Labelless media
Sponsoreret

Klik her
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Undgå ad fatigue.
Prøv vores Starter Pakke  

Indholdet i vores Content Starter Pakke kan 
skræddersyes, og vi er med fra strategi til 

eksekvering til opfølgning på data

Implementer vores viden:
lad os skabe vækst sammen

Klik her
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Afslutning
Hvorfor er det første sekund så vigtigt? 
Der er flere årsager. Først og fremmest er det første punkt 
i al kommunikation, at vi har modtagerens opmærksom-
hed. Det er altså helt lavpraktisk dét, der kommer først. 

Men det første sekund slår også tonen an - det er reelt set 
priming.

 Hvad er priming?
 Priming is a phenomenon whereby exposure to one  
 stimulus influences a response to a subsequent sti  
 mulus, without conscious guidance or intention.

Det betyder, at det første sekund påvirker, hvordan for-
brugeren konsumerer resten af videoen. Det påvirker 
deres indstilling og følelser omkring indholdet. 

Og når nu vi ér ved at snakke om opmærksomhed, så er 
der så meget snak om, at menneskets attention span er 
blevet kortere. Det passer ikke.
Forbrugeren ser stadig timelange film på Netflix, hører 
timelange podcasts og ser 10, 20, 30 minutters videoer 
på YouTube. 

Det handler om, at der er kommet flere indtryk og valg, 
og grundet alle disse valgmuligheder, er mennesker nødt 
til at scanne materiale hurtigt og overfladisk (det er sådan 
vores hjerne er wired) for at finde ud af, om det er rele-
vant. Og det er netop dét, opmærksomhed handler om: 
(instant) relevans. 
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Hvad kan/skal du tage med fra dette? 
På tværs af cases gør det sig gældende, at det rigtige 
produkt på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris er 
drømmekombinationen. Men hvad kan du tage med der-
udover?

Et vigtigt element, før du kaster dig ud i at producere 
video ads, er, at du er bevidst om, at der er forskel på 
beslutningsprocesser. Så hvor ligger dit produkt henne i 
skalaen? Dette påvirker nemlig tilgangen til størstedelen 
af dit video indhold. 

Et andet element, vi slet ikke har berørt i denne e-bog, er 
hvilket sted i din funnel, du producerer og bruger dit ind-
hold til. Dette har også en kæmpe indflydelse, men dét er 
der så mange, der har skrevet om tidligere, at det vil jeg 
ikke spilde pladsen med her. 

Slutteligt er det vigtigt at sige, at når vi fremhæver, hvad 
der kunne gøres bedre, så har det to formål: At blive be-
vidst om forbedringspunkter, men også at vise, at det ikke 
altid er detaljerne, der udgør performance. Det handler 
om at tænke strategisk og få eksekveret.

What to do next?
Er du blevet helt forgabt i high-converting video ads til 
social medier, og hungrer du efter mere (konkret) viden?
Så tøv ikke med at kontakte os.
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Mobil:   
+45 42 83 98 14 

E-mail:    
daniel@labellessmedia.com 
 
Web:   
www.labellessmedia.com

 
Adresse:  

Vesterå 14. 9000 Aalborg

Daniel Truesen
Head of Relations and Partnerships

Ring mig op

Kontakt os

https://www.labellessmedia.com
https://www.labellessmedia.com/pages/ring-mig-op





