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“...medan konkurrenterna kämpar med allt stigande 
annonspriser och minskad lönsamhet.”



Vem är detta för?

● Erbjuder tjänster och produkter av högt värde för en specifik marknad.

● Är seriös med att bli ledande inom sitt område.

● Vill utveckla ett “skillset” som är högt värderad på marknaden

● Konsulter som hjälper andra företagare att få bättre resultat.

● Entreprenörer & marknadsförare som behöver fler leads och försäljningar

● Villig att satsa och förstår att man måste investera i sin kunskap och verksamhet 

och företag för att få det att växa.



Idag skall jag bl.a. gå igenom

● Hur du säkerställer att Facebooks algoritmer jobbar för dig 

● Hur du går från “KAOS” till “AUTO”

● Hur du närmast kan klona dina allra bästa kunder

● Hur du kan halvera klick-kostnaden och öka antalet personer på nyhetsbrevet

● Hur vi genererar “leads” för 1-5 kr st (och hur du kan använda också)

● När bredare målgrupper (land + åldersgrupp) fungerar mycket bättre än 

specifika intressen

● Och mycket mer!



Kommer det fungera för mig eller mina kunder?

● Jag har använt de här strategierna på 37 olika typer av marknader och företag 

online det har fungerat nästan ALLA. 

Det inkluderar:

● E-handlare som vill öka sin försäljning och sälja mer produkter (B2B+B2B).

● Företagare som sälja mer av sina produkter och tjänster till andra företag (B2B).

● Byråer och konsulter som vi få bättre resultat för sina kunder.



Varför är detta viktigt för dig just NU?

● Mycket av informationen online som många predikar fungerar inte 

● Ännu mindre för mindre marknader som t.ex Sverige och Norden

● Dina konkurrenter är online och letar efter nya saker som fungerar

● Det gamla sättet med köpt annonsering fungerar inte längre (ökade priser/sämre 

lönsamhet). Kunderna är mer skeptiska nu än någonsin.

● De flesta tror att de har ett “trafikproblem”, när de har ”konverteringsproblem”



Vad detta INTE är...

● Detta är INTE “hur man blir rik över en natt”

● Detta är INTE “köpa ett verktyg - så tjänar pengar”

Mina resultat och dem jag coachar, är inte vanliga. De exempel du kommer se idag är ifrån personer och 

företagare som anstränger sig under en längre period.



Men, om du stannar till slutet… Så skall du få 
något som är värt minst 5000 kr.



Idag delar jag med mig utav några av de strategier som 

deltagare i mitt privata coachingprogram och för företag som 

spenderar miljontals kr per år på FB/IG ads använder.



IDAG

● Coach/utbildare Jonas Growth Program

● Digital Marketing Manager Star Republic

● Föreläsare/Kurs-skapare/JonasCarlstrom.se

VEM ÄR 

JONAS CARLSTRÖM?

TIDIGARE

Digital Marketing Manager:

● NA-KD.com

● Mat.se

● Pineberry

● Schibstedt (Webtraffic)



VEM ÄR 

JONAS CARLSTRÖM?

Förvaltat över 25 miljoner i 
annonsbudget senaste åren...



Problemet med Facebookannonsering

1. Det är mer personer än någonsin som försöker sälja saker online

2. Men väldigt få lyckas hålla en kontinuerlig och lönsam försäljning

3. Eller så kommer de inte ens igång (överväldigade över alla funktioner)

4. Många talangfulla personer som inte startar pga rädslan för hur de börjar

5. De har inte koll på enkel matematik (CPA, ROAS etc.)

6. De har inga kampanjer för att hela tiden få in “nytt blod” i verksamheten.



Den gamla metoden: “Kaos”

Väljer en 
marknad/bransch

Riktar sig mot 
intressen i den 

marknaden

Skickar dem till 
sin webbplats

Hoppas på att få 
leads eller kunder



Den gamla metoden (e-handlare): “kaos”

“Funnel för latmaskar”



Istället för att spendera hundratals timmar på vilka intressen jag skall 
rikta mig mot så låter jag Facebooks algoritmer göra jobbet.



Den NYA metoden: “AUTO”

Välj optimering av 
kampanjbudget

(CBO)

Rikta dig mot 
större målgrupper

Skala upp 
resultaten och 
försäljningarna

Skapa 
automatiska 

regler som styr 
annonserna



“AUTO” metoden har vi finjusterat och jobbat med senaste tiden 
både för stora kunder internationellt och mindre kunder i Sverige.



“AUTO”





Här gick inte kortbetalningen till 
Facebook igenom :)

Vi startade med Facebook ads

Nu säljer hon för ca 10 000 kr / dag

“AUTO”



Hur du kan använda Facebooks AI (maskininlärning) till din 
fördel istället medan konkurrenterna “gissar”.



Använd Facebooks maskininlärning (AI)

1. Skapa Lookalikes (personer som liknar ursprungsgruppen) från 

pixeldata

LL1-10%

LL1-5%

LL 1-3%



Men ALLA dina kunder är inte lika bra, eller hur?
Varför låta Facebook “hitta” fler av våra mindre bra kunder?



Identifiera de “bästa” kunderna



Skapa sedan Lookalike-målgrupper från dina absolut bästa kunder - 
istället för alla!

Identifiera de “bästa” kunderna



❏ Återkommande kunder - Kanske något av det viktigaste för ett företags 
överlevnad. Den här kunden är värd mycket på sikt.

❏ Sumo-kunder - Handlar för ett större ordervärde än resten. 
Ökat ordervärdet vilket i sin tur ökar ROAS och möjligheterna att skala upp.

Skulle du vilja nå få fler som liknar dessa?



Skall jag visa hur Facebook kan hjälpa dig att hitta dem 
på mindre än 3 minuter?



Facebook Analytics
1. Välj din pixel och klicka sen på rapporten för “Intäkter” i översikten



Facebook Analytics
2. Skapa ett nytt filter (återkommande kunder) 



Facebook Analytics
2. Skapa ett nytt filter (återkommande kunder) 



Facebook Analytics
2. Skapa ett nytt filter (återkommande kunder) 

1



Facebook Analytics
2. Skapa ett nytt filter (återkommande kunder) 



Facebook Analytics
3. Skapa en anpassad målgruppen från filtret



Facebook Analytics
4. Skapa en Lookalike målgrupp som vanligt



Facebook Analytics
5. Välj den nya Lookalike-målgruppen i Ads Manager. Klart! 



Facebook Analytics
2. Skapa ett nytt filter (sumokunder) 



Facebook Analytics
2. Skapa ett nytt filter (sumokunder) 



Facebook Analytics
Välj den nya Lookalike-målgruppen i Ads Manager. Klart! 



Använd Facebooks maskininlärning (AI)

2. En “tränad” pixel - desto bredare målgrupp (skalbart)



Använd Facebooks maskininlärning (AI)

3. Dynamiska kampanjer (FB väljer bäst kombination av annonser)

Retargeting | Prospektering



Använd Facebooks maskininlärning (AI)

4. Optimering av kampanjbudget (CBO) ‘

(FB väljer bäst kombination av annonser och ad set)



Nu använder vi styrkan med Facebooks algoritmer och 
maskininlärning som blir bättre dag för dag.



Men problemet är att väldigt få är redo att handla

● Till skillnad från Google så är Facebook ett “content nätverk”

● Om du driver försäljningskampanjer mot en “kall” trafik så blir det sällan bra.

● De känner, gillar eller litar inte på dig tillräckligt mycket för att agera som du vill 

● Skulle du handla från en främling på gatan som vill sälja något?

● Vi behöver ha ett system på plats för “prata” med potentiella kunder billigare

● Samtidigt som vi bygger upp en tillgång (Retargeting målgrupp + prenumeranter)



KOM IHÅG:
Målet med första “konverteringssteget”

är inte att ‘stänga affären’...



...det är att få en första “dejt”



Men de flesta använder den gamla metoden:

“Funnel för latmaskar”



Hur väl du lyckas med Facebook annonsering handlar mer 
och mer på vad som händer “innan” och “efter“ Ads Manager

Attraktivt 
Innehåll

(Quiz)
(Video)

etc.



"Är du redo för min 4-stegs modell - som är en 
“game changer” för flera av mina klienter?"



4-steg formeln (Lead Machine)  



Annonser till quiz skapar HÖG CTR (%) ger billigare trafik



Quiz konverterar till LEADS (%) billigare



Okej, vad blir skillnaden?

Exempel annonsbudget på 20 000 kr/månad:

Normalt för e-handlare med CPC 4-6 kr, (20 000/5 kr) 4000 besökare till webbplatsen

Normalt för e-handlare med konvertering på exit-popup ca 6% 

=> 4000 x 0,06 = 240 nya prenumeranter på din kontaktlista.

Mitt case : CPC 0,98 kr

Annonsbudget 20 000 kr  => (20 000/0,98) 20 400 besökare till webbplatsen

Konvertering på quizzet (41%) 

=> 20 400 x 0,41 = 8 364 nya prenumeranter på din kontaktlista.



Okej, vad kan det innebära?

20 400

Exempel: 20 000 kr i budget

4 000
 < Retargeting målgrupper >

240
8 364< Nya leads >

(som får uppföljnings email)

Lead Machine

“gamla sättet”



Min “AUTO” Facebook Funnel

❄ Lead Machine (LL %) + bred

☀Facebook Machine Learning 

🔥☀Facebook Machine Learning 



Men vi har ett steg kvar för vår “AUTO” Facebook Funnel

● Alltid två faser för Facebook annonsering (Uppsättning och Management)

● Uppsättnings-fasen handlar om målgrupper, annonstyper mm

● Management-fasen är hur du övervakar, optimerar och skalar upp annonserna

● Tack vare Automatiska regler så kan du kraftigt minska tiden för Management



● Du kan höja budget 20-30% per dag utan att återställa 

(reset) inlärningsfasen.

● Med villkoret att t.ex. kostnaden per order inte skall 

överstiga ett visst värde (ex 400 kr).

● Eftersom resultaten pendlar så sätter jag regeln för ett 

genomsnitt över 3 dagar

● Den regeln verkställs 1 gång per dag

Regel: Skala upp vinnande annonser



● Ibland fungerar vissa ad set bara bra i början därför kan 

det vara bra att använda regler om du testar många 

målgrupper.

● Där har vi regeln som sänker budgeten med 20-30% om 

vårt mål överskrids med 15% (400 + 60) under 3 dagar. 

● Anpassa reglerna för hur strikt där är med mål.

● Den regeln verkställs 1 gång per dag

Regel: Stäng av underpresterande annonser



Det du har fått av mig idag är en översikt av precis 
det system som vi använder för att generera 

miljontals kronor... 



Den NYA metoden: “AUTO”

Välj optimering av 
kampanjbudget

(CBO)

Rikta dig mot 
större målgrupper

Skala upp 
resultaten och 
försäljningarna

Skapa 
automatiska 

regler som styr 
annonserna



Och nu när du vet VAD du kan göra, så vill jag även 
visa dig exakt HUR du kan göra det (för ditt egna 

företag eller för dina kunder)



30 minuters strategisamtal 
GRATIS. 

 
Då kommer jag visa hur du kan få dessa strategier 

på plats för din egen verksamhet under de 
kommande 45 dagarna.



Där vi kommer att gå igenom hur DIN 
marknadsföring ser ut idag och identifiera vilka 
flaskhalsar elle “low hanging fruits” som du har 

just nu. 



Dessa justeringar och “findings” är i genomsnitt 
värt mycket mer än 5000 kr i genomsnitt för 
dem som jag haft dessa samtal med redan...



“Du”
Jag din 

“FB PT”



Klicka här bredvid
eller gå till: 

JonasCarlstrom.se/ansokan

                        

👇


