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MSLGROUP er en af Nordens førende strategisk kommunikation- 
og rådgivningsvirksomheder med mere end 200 konsulenter, som 
arbejder i og ud af vores kontorer i Stockholm, Oslo, Helsinki, 
Göteborg, Bruxelles og København.

MSLGROUP Danmark består af 20+ konsulenter med speciale i 
strategisk kommunikation, PR, PA, omdømme, events og sociale 
medier – og mest af alt at integrere det hele.

MSLGROUP er Publicis-gruppens netværk af strategiske 
kommunikationsbureauer. Gruppen har mere end 3.400 ansatte 
fordelt på kontorer i 26 lande.

Kort om MSLGROUP 
Strategisk kommunikationsbureau 

2 

BACKED BY A GLOBAL NETWORK 
O

l e
 N

ø
r g

a
a

r d



THE FATHER 
OF COOKIES
Lou Montulli

Opfandt begrebet cookies, mens han 
arbejdede på browserenNetscape tilbage i 
1996.
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En cookie er en lille tekstfil, der giver 
mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå 
allerede lagrede oplysninger på brugerens 
pc, smartphone, tablet eller lignende, med 
det formål at indhente data om brugeren. 



1.  Nødvendige cookies
2.  Præference-cookies
3.  Drifts- og optimeringscookies
4.  Marketing - anonym tracking på tværs af websites
5.  Marketing - målrettet annoncering

Cookies
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Disse cookies er helt nødvendige for funktionalitet på 
websitet, som brugeren eksplicit beder om. Det kan 
f.eks. være cookies påkrævet for at en indkøbskurv kan 
fungere.

Nødvendige cookies
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Disse cookies bruges til at understøtte indstillinger, 
som brugeren har lavet. Eksempler er 
visningsindstillinger og indstillinger for log-in 
områder.

Præference-cookies
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Disse cookies bruges til at styre webtjenesten og f.eks. 
tilføje kundefeedback og indsamle data til brug for 
webanalyse.
 
Enhver form for cookie der har potentiale til at kunne 
blive brugt til at følge en brugers færden, søgninger, 
adgangssider eller exit-sider hører ikke til i denne 
kategori.

Drifts- og optimeringscookies
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Disse cookies bruges til at følge besøgende hen 
over flere webtjenester. 

De kan bruges til at opbygge en profil over søge- 
og/eller browsing mønstre for enhver eller nogle 
besøgende.

Marketing - anonym tracking 
på tværs af websites
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Disse cookies bruges til at følge en brugers browsing 
vaner og aktivitet. Den information der indsamles kan 
anvendes til at vise individuelt tilpasset indhold. Disse 
cookies kan bruges til at indsamle personhenførbar 
information og/eller sælge data til 3. part.

Kategorien omfatter også enhver cookie eller grupper 
af cookies, der kan anvendes til at påvirke udbuddet af 
produkter eller services, der gøres tilgængelige for en 
besøgende på webtjenesten (enten direkte eller 
indirekte) eller som kan bruges til at påvirke den pris, 
som en bruger vil blive præsenteret for. 

Enhver cookie der kan anvendes således skal 
identificeres klart og entydigt og dens formål angives 
som "prissætning".

Marketing - målrettet annoncering

10 



11 

Men overordnet taler vi om….

First-Party Cookies (high trust)

og

Third-Party Cookies (low trust)

 



ANNONCE
NETVÆRK
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Annoncører  ha r  b rug  fo r  a t  v ide ,  
hvor  mange  gange  deres  annoncer  
b l i ve r  v i s t  på  udg ive rnes  
websteder.  

•  doubleclick.net
•  addthis.com
•  semasio.net
•  youtube.com
•  facebook.com

13 



14 



INDSIGT
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Millennials gider som udgangspunkt ikke se 
reklamer 
—
Over halvdelen har adblockers på deres computer og er meget bevidste 
om at slette cookies (DK er et af de lande hvor adblockers er mest udbredt. 
Hele 23% i DK har adblockers. Kilde: rapport fra Adobe) 

De vil ikke forfølges af reklamer online, fordi de har besøgt en specifik 
hjemmeside 

Pre-rolls vil de til gengæld gerne se til ende, hvis de er konstrueret, så 
budskabet når igennem og fanger dem inden for de første 5 sek.
 
Særligt tv-reklamer anses som værende irriterende og forstyrrende, og af 
meget lav kvalitet  

Til gengæld vil de gerne se reklamer i biografen, hvor rammerne er 
anderledes og reklamerne anses for at være af højere kvalitet.

Millennial lab 
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Millennials researcher grundigt før køb 
—
Millennials søger altid mest mulig information inden et køb 

Man bruger oftest de søgesider der samler tilbud fra flere forskellige udbydere 
 
Review-sider bliver også flittigt brugt 

Instagram (og andre sociale medier) bruges for at bekræfte, at andre man 
identificerer sig med, synes godt om produktet (f.eks. bloggere)

Millennials besøger sjældent virksomhedernes egne hjemmesider, med mindre 
det drejer sig om et produkt af høj kompleksitet eller en jobsøgningssituation.

Millennial lab 
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HVERDAGEN
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CRM
COOKIES
AUTOMATION
= behavioral target marketing
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U N I K  
B E S Ø G S  I D  

I M P O R T  O F  
E X I S T I N G  C O N T A C T S  

A L L  N E W S L E T T E R  
R E C I P I E N T S  

A L L  W E B S I T E  V I S I T O R S  

A L L  C A M P A I G N  S I T E  
( L A N D I N G  P A G E )  

V I S I T O R S  

I M P O R T  O F  
E X I S T I N G  L I N K E D I N  
G R O U P  C O N T A C T S  

Giv alle eksisterende kontakter et unikt besøgs id. 
 

Nye besøgende fra hjemmesiden og 
kampagnesite / destinationssider identificeres ved 
cookies og IP-opslag for at identificere de 
virksomheder, der besøger dit websted, der giver 
dig kontakt info, herunder navne, e-mails og 
telefonnumre - hvilket gør det muligt at identificere, 
spore og give næring alle potentielle kundeemner . 

Identif icer dine leads 
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Customer journey, salgscyklus & 
lead tidslinje 

Tidslinjen kombinerer sporing, automatisering og e-mail for at vise en 
tidslinje for væsentlige begivenheder for hver kontakt. 

 
1.  Automatisk log over interaktioner på hjemmesiden 
2.  Automatisk log over interaktioner med kampagnesites og 

destinationssider 
3.  Automatisk log over interaktioner med nyhedsbreve 
4.  Automatisk log over interaktioner via e-mail 
5.  Log opkald 
6.  Del noter om bly 
7.  Tildel kollega til at lede 
8.  Opsæt påmindelser 
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Forestil dig du får 10.000 potentielle kundeemner på din 

hjemmeside om året. 2.000 af dem er lavthængende, som du 

nemt konvertere til salg. 

Hvad med de andre 8000? 

Har du en proces til at følge op med disse kundeemner og 

konvertere dem? Dag efter dag? Uge efter uge? Måned efter 

måned? Hvad i årenes løb? – Har du husket at give dem en 

cookie.?

Forestil dig et værktøj, der kan hjælpe dit salgsteam meddele 

de 8.000 potentielle kundeemner med overbevisende, 

relevante informationer til at tegne dem i.

Forestil lukke 10% af disse 8.000 potentielle kundeemner.

Hvilken indflydelse ville det have på din virksomhed og 

indtægter?

“Imagine”
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GO OR NO GO
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Nyere smart-tv har en "spion"-chip 
indbygget, som sender cookie-information 
tilbage. Smart-tv mulliggør normalt ikke 
automatisk (eller manuel) sletning cookies, 
så her spores man til "evig" tid.

VIDSTE DU?
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Cookies er afgørende for økosystemet, fordi 
de giver brugerne mulighed for at modtage 
personalisering af indhold.

FAKTA
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En undersøgelse udført af Forrester understøtter 
denne påstand: kun 12 procent af data indsamlet 
bliver rent faktiskt brugt.

RESEARCH
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71% af marketers fortæller at de mener e-mail 
er det vigtigste værktøj. 

UNDERSØGELSE



TAK FOR NU
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