
01 Content + SEO = 
Dine kampagner har større potentiale til at give værdi til 
dine eksisterende og potentielle kunder, hvis du indtænker 
SEO i din Content Marketing Strategi.
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04 1 ud af 3 bruger YouTube
YouTube har over en milliard brugere - næsten en tredjedel af 
alle brugere på internettet.

07 Vi er visuelt anlagte
Undersøgelser viser, at folk har evnen til at huske 65% af det 
visuelle indhold, de har set, op til tre dage senere.

10 Tænk mobil
Undersøgelser viser, at næsten 80% af tiden brugt på sociale 
medier kommer fra mobilenheder.

02 Har du set en video i dag?
45% ser mere end en time af Facebook eller YouTube-videoer 
om ugen.

05 Fortæl noget med video!
32% af forbrugerne engagerer sig i brand-videoer på YouTube.

03 Video påvirker købsprocessen
64% af forbrugerne siger, at i den sidste måned har en 
markedsførings-video på Facebook påvirket deres købs-
beslutning.

06 Online video > Analog TV
På en given uge når YouTube ud til �ere 18+ årige på deres 
mobile enheder end kabel-TV kanaler
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08 Vær dig selv, når du annoncerer!
86% af forbrugerne foretrækker en autentisk og ærlig brand-
personlighed på de sociale medier. 
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09 Mere interaktion på Instagram
Virksomheder ser engagement-tal, som er 10 gange højere på 
Instagram, end de gør på Facebook.

11 E�ektive platforme til video
Der �ndes et hav af platforme, hvor du kan dele dit video 
content. Men ikke alle er lige e�ektive.
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E�ektiv Ine�ektiv

YouTube 91% 9%

Facebook 87% 13%

Instagram 81% 19%

LinkedIn 75% 25%

Twitter 70% 30%

Facebook Live 75% 25%

Snapchat 27% 73%

Disse tal stammer fra en analyse med 359 respondenter, som alle bidrager med deres erfaring på de 
forskellige platforme.
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