
Få det sorte bælte i...

PROJEKT-
STYRING



VI ER NÆSTEN I
MÅL...

... Med det teoretiske. Det er jo nu, vi skal i gang med det praktiske. Eller, det skal
du. For det er nu, vi slipper dig løs. Men du får lige et støtteben med på din vej. Vi
ved nemlig, at ordet "projektstyring" kan være et vidt begreb, og vi ved også, at du
er blevet fyldt med informationer, hvis du har læst det lange blogindlæg fra start til
slut. 

Måske har du ikke læst det hele på én gang, og måske har du allerede styr på meget
af det. Men er det hele nyt for dig, kan det være noget af en mundfuld, og så kan det
være svært at finde ud af, hvor du skal starte.

Derfor har vi udarbejdet en tidsplan specielt til dig, hvor du kan få et hurtigt overblik
over, hvornår de forskellige markedsføringsindsatser skal udføres. Du kan se den
på næste side.

Det anbefales, at du bruger tidsplanen som inspiration til at lave din egen
projektplan i en Excel-fil eller lignende. På den måde kan du notere, hvad du
allerede har udført, og hvad du endnu mangler at udføre. 

Og virker det hele lidt for farligt? Så tøv endelig ikke med at kontakte os. Vi vil med
glæde hjælpe dig i mål, så du kan føle dig helt klar til at slå rekorder på Black Friday.



Hurtigst muligt 30-60 dage
før Black Friday

7-14 dage før
Black Friday

PÅ 
Black Friday

SEO

Google Ads
annoncering

E-mail-
markedsføring

SoMe-
annoncering

TIDSPLAN

Opret
landingsside
Udarbejd content
Byg links

Klargør banner-
materiale

Udarbejds
mailflow
Udarbejd pop-up

Udarbejd Lead Ad
kampagne

Opsæt
annoncekonto
Tilføj målgrupper

Klargør remarketinglister
Klargør tekstannoncer
Klargør Displayannoncer
Opdater Merchant Center

Supplerende
nyhedsmails
Opsæt automatisk
e-mail remarketing

Udarbejds retargeting
kampagne
Opret event

Intensiv
remarketing
Opdater Merchant
Center

Intensiv
remarketing
Kundeservice

Intensiv
remarketing
Kundeservice


