
Senzone fik
en Facebook
ROAS 13,03
efter 30 dage
med Content Ad Libitum

“Vi har før givet en bondegård for videoer, men med Content Ad Libitum 
får vi 4x så meget for pengene i forhold til tidligere”

Martin Skaarup 
CMO - Senzone

162%
stigning i annoncebudget 

282%
flere leads

13,03
ROAS på Facebook Ads 



2

Udfordringerne

• Manglende ressourcer til at kunne få 
det maksimale ud af sin Facebook & 
Instagram annoncering. 

• Nyt frisks content hver 2. uge.

• Skaleret annoncebudget med 162%.

• Svært ved at skalere sin annoncering, 
grundet høj ad fatique. 

• Professionelle videoproduktioner med 
slutbrugeren for øje

• Fik 282% flere leads. 

• Lavt budget til content produktion.

• Daglig kommunikation med Projekt 
Manager. 

• ROAS 13,03 på Facebook Ads. 

• Forskellige variationer til de enkelte 
videoer så der kunne testes.

Udfordringer: 

Løsning: 

Resultater:

HIGHLIGHTS Da Martin i 2021 tilsluttede sig Senzone som CMO,

vidste han godt, at Facebook & Instagram

annoncering kunne komme til at spille en stor rolle for 

virksomhedens samlede markedsføring.

De fik derfor hurtigt sat nogle annoncer i gang, men 

allerede der opstod udfordringerne ved at få

produceret content.

Hverken Martin eller resten af teamet havde

kompetencerne til at kunne planlægge, optage og 

redigere content, hvilket gjorde det til en kæmpe

opgave, når der nu endelig skulle produceres noget 

nyt.

De forsøgte sig med nogle freelancere, som ville

komme og hjælpe dem, men grundet et lavt budget 

til posten kunne de ikke få det hele til at hænge

sammen.

Af samme årsag var Senzones content bank

ikke-eksisterende og på trods af en stor forståelse 

for, at content er vigtigt, fandt de aldrig en løsning på 

udfordringen.

Det medførte en stor frustration, spildtid og dårlige 

resultater.

“Vi har før givet en bondegård for videoer, men 

nu får vi 4x så meget for pengene i forhold til 

tidligere. ”
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Martin vidste, at hans tid var bedre brugt end at tage sit 

kamera og forsøge at producere noget godt content. Han 

havde brug for nogle, som kunne:

1. Planlægge videoproduktioner i deres fysiske butikker.

2. Tage hånd om alle led i processen (Planlægning, 

       optagelse og redigering).

3. Levere content til ham INDEN at hans ROAS på

       Facebook begyndte at stagnere.

4. Give ham modspil og udfordre hans idéer til nyt

       content, så det egnede sig til de sociale medier.

Løsningen 
Content Ad Libitum lovede at hjælpe Martin med hans udfordringer, hvilket Martin allerede kunne mærke fra 
start af.

Samme dag som Senzone koblede sig på platformen, kunne de sende den første bestilling på nyt content
afsted, og ugen efter havde Martin nye videoer til hans Facebook & Instagram annoncering. 

I takt med en høj fleksibilitet, hurtig leveringstid og direkte kontakt med en Projekt Manager, kunne Martin selv 
bestemme, hvor meget content de havde brug for.

Han valgte derfor, at afsætte en time til at bestille content til hele den kommende måned, og fik god
rådgivning af sin Projekt Manager, som besvarede enkelte spørgsmål. 

“Jeg er meget imponeret over resultaterne og ikke mindst kommunikationen med min Projekt
Manager, som virkelig giver mig modspil på mine idéer.”

Da Content Ad Libitum modtog den første projektbestilling fra Senzone, udarbejdede Projekt Manageren en 

analyse af virksomhedens målgruppe for at få en bedre forståelse af, hvordan videoerne skulle bygges op og 

formidles bedst muligt.
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Målgruppen hos Senzone er det ældre segment,

hvilket medførte at Projekt Manageren fokuserede på

følgende: 

• Langsommere tempo i videoerne.

• Simpelt sprogbrug og ordvalg.

• Ingen forvirrende emojies eller forkortelser.

• Færre klips.

• Større og mere tydelig tekst.

• Lavere tempo på baggrundsmusik.

Content Ad Libitum udarbejdede et projektudkast og et 

manuskript til videoproduktionerne, så de involverede fra 

Senzone vidste, hvad der skulle på optagedagene.

På grund af det nye setup, havde Senzone muligheden for 

at kunne udskifte deres content hyppigere, hvilket

medførte, at de hurtigt fandt frem til en video, som

performende langt bedre, end de nogensinde havde set 

før.

“Vi har vi opnået resultater med vores videoer, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. “

Den efterfølgende proces var meget simpel. Producer mere af det som allerede virker.

Senzone modtog indenfor den første måned 21 videoer i 2 forskellige formater, hvilket svarer til 42 videoer i alt, 

og det eneste Martin skulle gøre var: 

1. Bestille projekterne. 

2. Give feedback på videoerne. 

3. Godkende dem og indsætte dem i nye annoncer.
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Resultaterne 
Skaleret annoncebudget med 162% 

Med Content Ad Libitum havde Martin og Senzone 

muligheden for, at udskifte sit content før at den

nuværende ROAS begyndte at falde. 

Det gav dem muligheden for hurtigt at kunne skalere

annoncebudgettet til +50.000 kr. om måneden, og samti-

dig hæve den samlede ROAS. 

Foruden den forøgede fortjeneste, som skaleringen

medførte, fik Senzone også gavn af den afledte effekt

forbundet med at annoncere på Facebook & Instagram. 

Et højere annoncebudget medfører flere eksponeringerne, 

hvilket gør, at Senzone også har fået en masse trafik, som 

på sigt kan konverteres til nye kunder.

Brand Awareness. 
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282% flere leads

Købsrejsen hos Senzone starter oftest med, at kunden 

booker en gratis fodanalyse og efterfølgende får tilbudt 

skræddersyet indlægssåler efter behov.

Inden samarbejdet konverterede Senzone 69% af

bookingerne til et køb på 1.895 kr. 

Sammenspillet mellem nye videoer hver 2. uge og Face-

book & Instagram annoncer medførte en stigning på hele 

282% flere bookinger.

En af de vigtigste ting for Martin var, at konverteringsraten 

ikke faldt for meget, således at det stadig profitabelt for 

Senzone at hæve deres annoncebudget. 

Efter 30 dage konverterede de 65% af bookingerne til et 

køb på 1.895 kr. 

En stigning på 282% flere booking medførte et fald på 4 

procentpoint, hvilket viste at forøgelsen i antal leads 

indeholdte næsten samme kvalitet som forinden.

ROAS 13,03 

Samlet set oplevede Senzone en return on ad spend på 
hele 13,03 målt direkte i Facebook Business Manager. 

Investeringen i Content Ad Libitum tjente derfor sig selv 
hjem mange gange indenfor de første 30 dage. 

Se de bedst performende videoer for Senzone her.

https://drive.google.com/drive/folders/1OquSwd2Sp5mqL9JfhuBg1votbhgqlzmh?usp=share_link


Skaler din
Facebook & Instagram Ads

c o n t e n t a d l i b i t u m . d k

Start nu

https://contentadlibitum.dk/?utm_source=pdf&utm_medium=casestudy&utm_campaign=senzone
https://contentadlibitum.dk/?utm_source=pdf&utm_medium=casestudy&utm_campaign=senzone

