
Selg mer med nyhetsbrev 
med Torill Bye Wilhelmsen



Lær
‣ Hvorfor nyhetsbrev er den eneste kanalen du har full 

kontroll over når du vil nå kundene med et 
salgsbudskap. 

‣ Hvorfor nyhetsbrev virker selv om "alle" føler at 
innboksen er full. 

‣ Hva du skal skrive om for å treffe din målgruppe.

Du får også tips om det tekniske, som hvilke programmer 
du trenger for å komme i gang.

…og hva er egentlig de vanligste tabbene?





Hva vil du 
oppnå med 
nyhetsbrev?



Hva er det og hvorfor 
virker det så bra?



Bedrifter som 
sender nyhetsbrev 
omsetter for 447% 
mer enn andre

Bransjeundersøkelse gjennomført av ConvertKit. 



Epostmarkedsføring 
handler om å utvikle 
forholdet mellom bedriften 
og kunden, slik at kunden 
tar stegene fra interessert til 
investert i sin kjøpsprosess

Torill Bye Wilhelmsen



Hvem passer epostmarkedsføring for?

• Alle bedrifter som har noe å selge; Produkter, 
tjenester, opplevelser - i alle bransjer.

• Målgruppen kan være andre bedrifter, private 
kunder og det offentlige (B2B, B2C)

• Spesielt godt egnet dersom det tar litt tid for 
kundene dine å bestemme seg for å gjøre et kjøp 
(de går gjennom en kjøpsprosess).

• Bedriftseiere som vil sove godt om natta fordi de 
eier salgskanalen selv og ikke baserer seg på 
kanaler de ikke har noen som helst kontroll over. 



TALL FRA CAMPAIGNMONITOR

Hvorfor virker epost-
markedsføring?

• Epost har størst rekkevidde.
• Nyhetsbrev når fram og blir sett. 90% blir levert i 

innboksen, mens 2-6% av Facebook-fans ser 
oppdateringer. 

• Epost konverterer potensielle kunder til kunder. Det er  
6 ganger mer sannsynlig at noen besøker nettsiden 
din fra et nyhetsbrev, enn gjennom sosiale medier.



TALL FRA CAMPAIGNMONITOR

• Epost er den mest effektive markedsføringskanalen 
målt i Return on Investment, med 3800% ROI.

• Epost er kundenes foretrukne kommunikasjons-kanal.
• Bedriften eier kontakten med kunden selv! 
• Epostmarkedsføring har vokst konstant siden starten i 

1978 og er en langsiktig investering som vil lønne seg 
nå og i framtida. 

Hvorfor virker epost-
markedsføring?



Epost er favoritt-
kanalen til 
millennials-
generasjonen

Chris Brogan, Digital Commerce Summit



Hvordan kan nyhetsbrev 
øke lønnsomheten?

• Du når kundene når DU vil treffe dem med et salgsbudskap 
• Bygge opp en epostliste med potensielle kunder —> du får 

flere kunder når du har noe nytt å selge eller en kampanje
• Holde kontakten over tid —> øker gjenkjøpet og lojaliteten
• Reduserer tida du bruker på generell markedsføring av 

bedriften i sosiale medier —> frigjør tid til mer effektive 
salgsmetoder 

• Billigere enn betalt annonsering —> senker kostnadene
• Enkelt å gjennomføre salgskampanjer!



Hvis du IKKE sender 
nyhetsbrev, hva gjør 

du da hvis…

du har uflaks?

du bare bruker markedsførings-
kanaler du ikke har kontroll over, 

og de endrer seg?



VIL DU HA LØNNSOMHET ELLER SYNLIGHET?

Fokuser på nyhetsbrev 
+ maks 2 kanaler til

Kilde: Marketingsherpa



One of the biggest 
mistakes I made as a 
blogger and business 
owner was not starting 
an email list right from 
the start.

Pat Flynn, SmartPassiveIncome



6 pinlige fallgruver
1) Ikke sende salgsepost i det hele tatt! Sende epost til folk du 

ikke har tillatelse til å markedsføre bedriften til. 
2) Bruke din vanlige epostklient til å sende markedsførings-epost 

til mange kunder av gangen. 
3) Administrere lesernes ønsker om å melde seg på og av 

manuelt, og ikke automatisk. 
4) Sende innholdet som et pdf-vedlegg, eller ikke tilpasse det til de 

50% som leser epost på smarttelefon.
5) Bryte åndsverksloven ved å stjele bilder, tekst og sitater - selv 

om du oppgir kilden må du innhente rettigheter til å bruke 
andres verk enten det er tekst, bilder eller video. 

6) Tro at nyhetsbrevet bare handler om bedriften din, og ikke om 
kundens liv og behov

+ 1 viktig endring

Nye personvernregler (fra 25. mai 2018) se https://www.datatilsynet.no/



Hva skal du  
skrive om?



Hva skal du skrive om?
Nyhetsbrevet handler om relasjonen mellom bedriften 
og kunden, og skal hjelpe dette forholdet til å ta mange 
steg videre. 
Kort fortalt må du koordinere to ting: Hvor er kunden i 
sin kjøpsprosess, og hvor er bedriften i 
salgsprosessen? 
Spørsmål du kan stille deg:
• Hva er viktig og relevant for leseren nå? Hva vil den 

potensielle kunden oppnå og hvordan du kan hjelpe 
dem med det?

• Hva er viktig for bedriften nå? Hva trenger leseren å 
vite nå for å flyttes ett steg nærmere et kjøp?



Typer innhold som skaper bevegelse
• Engasjerende historier!
• Spørreundersøkelser, quiz, konkurranser, utfordringer
• Introdusere nye produkter og tjenester
• Meninger med relevans til nyhetsbildet eller diskusjoner i bransjen
• Lærerikt innhold i ulike formater (video, lyd, pdf)
• Glimt bak kulissene i bedriften, gjerne med humor - for å skape relasjoner
• Case-studier (møt en fornøyd kunde som har oppnådd XYZ)
• Link til bloggartikler på egen nettside
• Noe artig og uventet - bare for moro skyld!
• Egne spalter med gode tips (Dingser&apper)
• Sammendrag og oversikter (f.eks. alle frokostmøtene som foregår i Oslo)
• Din fortelling: Hvorfor driver du med det du gjør?
• Bedriftens brand story
• Nyheter som er relevante for kunden
• Gode tilbud, restplasser, eksklusive muligheter for abonnenter



Overskriften er det viktigste!



















Gode råd er ikke dyre 
- det er enkelt å lykkes!

• Lytt: Det handler ikke om deg, men om dem!
• Strategi: Ha en innholdsplan så du vet hva du vil oppnå med 

innholdet du sender ut til enhver tid. 
• Lovlighet: Hold deg til markedsføringsloven og 

personvernloven
• Frekvens: Send ut nyhetsbrev jevnlig
• Målretting: Lag kampanjer med mål om å selge ett bestemt 

produkt
• Troverdighet: Ha integriteten i behold, vær kreativ og mål 

deg mot egne resultater/data.



Programmer
for å sende profesjonelle 

nyhetsbrev
• ConvertKit, Ontraport, MailerLite, Infusionsoft, Drip, 

MadMimi, Aweber, ActiveCampaign, Mailchimp
• Trenger du hjelp til å velge? 



Gratis guide
(Last den ned, du finner den under videoen 

med dette foredraget)



Jeg har skrevet meg på 
mange nyhetsbrev i min tid, 
men ditt er ett av få som 
ikke slettes uåpnet fra 
innboksen eller som jeg 
melder meg av.

Solveig Petch



Spørsmål?
Kontakt Fjellflyt på post@fjellflyt.no

mailto:post@fjellflyt.no


LYKKE TIL med 
nyhetsbrevet til bedriften

Tida du bruker på dette vil 
lønne seg!


