Den komplette oversigt
over TURBO1000
– se, hvad du konkret lærer
i de forskellige lektioner
Tip: Print eventuelt
denne oversigt ud– så kan du
nyde den tilfredsstillende følelse af
at sætte flueben for hver lektion, du
gennemfører. Det er super motiverende
for dig selv. Brug også oversigten til
nemt at få overblik – og til hurtigt at
kunne finde tilbage til lektioner, du
måske ønsker at genbesøge

TURBO1000

De 5 moduler i TURBO1000
Kurset er bygget op i 5 hovedmoduler:

Modul # 1:
Lær, hvordan du får dit website til at hive e-mailadresser ind – og forstå den grundlæggende (og helt
afgørende) psykologi bag, hvad der får mennesker til at tilmelde sig nyhedsbreve.

Modul # 2:
Lær, hvordan du bygger en e-mailliste uden for dit eget website. Modulet er til både dig, der ikke har et
website – og til dig, der har (og måske også allerede har masser af læsere), og som vil sætte fart på din
listebygning.

Modul # 3:
Lær, hvordan du konverterer dine nye læsere til betalende kunder på autopilot – nemlig via en automatiseret velkomstserie, du kun skal skrive én gang. Sælg med den 24/7.

Modul # 4:
Lær, hvordan du selv målretter, opretter og kører lead-annoncer på Facebook – uden at skulle betale
et bureau for det.

Modul # 5:
Lær, hvordan du bygger e-maillister via pop-up-grupper på Facebook.

På de næste sider finder du en komplet oversigt over samtlige lektioner i hvert modul.

TJEKLISTER
Husk at gå til fanen ’Tjeklister’ i kursusområdet. Her finder du en overskuelig oversigt over tjeklister til
hvert modul – lige til at printe ud og hjælpe dig i mål.
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Modul 1:

Sådan får du de besøgende på dit website (eller i din
webshop) til at tilmelde sig dit nyhedsbrev
I dette allerførste modul lærer du det grundlæggende: Hvorfor er det essentielt for dig at indsamle e-mailadresser? Hvilke steder på dit website (eller i din webshop) kan du gøre det – og på hvilke
forskellige måder? Du lærer også, hvilken psykologi du skal kende og bruge (og hvorfor du aldrig må
skrive ’Tilmeld dig mit nyhedsbrev’ i overskriften i dit tilmeldingsfelt). Yes – det her første modul er
omfattende, men SÅ vigtigt.

Lektion 1:

For nybegynderen: Grundlæggende viden om at bygge en e-mailliste
(Varighed 18 minutter)
I denne lektion lærer du:
•

•

Hvorfor det er vigtigt, at du opsamler e-mailadresser på dit website (hint: Det er det, fordi mennesker skal påvirkes FLERE gange, før de skrider til handling. Op imod 98 % af dem, der besøger dit
website første gang, forlader det uden at foretage nogen form for handling).
De 4 ting du skal bruge for at komme i gang med at indsamle e-mailadresser:
1.
2.
3.
4.

•

Et e-mailsystem.
Et lokkekald (dvs. ’Giv noget i bytte for folks e-mailadresse’).
Et tilmeldingsfelt.
En serie e-mails, du har skrevet på forhånd, som byder din nye læser velkommen til dit nyhedsbrev.

Du ser også eksempler på, hvilke fejl rigtigt mange begår i forsøget på at få tilmeldinger til deres
nyhedsbrev.

Lektion 2:

Sæt en prop i de huller, som trafikken lige nu fosser ud af
(Varighed 43 minutter)
I denne lektion lærer du:
•
•
•

At kende de 6 steder på dit website, hvor du kan opsamle e-mailadresser.
Hvad forskellen er på de 6 – og hvordan du kan bruge dem/kombinere dem mest effektivt.
Hvorfor du IKKE skal bruge alle 6 men vælge maks. 2-3.

Lektion 3:

De eneste 3 ting, et menneske vil have
(Varighed 49 minutter)
I denne lektion lærer du:
Hvilke 3 ting et menneske vil give i bytte for sin e-mailadresse:
1.
2.
3.

FART: Giv dem noget hurtigt og/eller nemt.
DYBDE: Giv dem noget, der lærer dem at gøre y, så de z.
ADGANG: Giv dem noget, så de oplever dig og din service uden risiko.
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(Under hver af de 3 parametre får du masser af konkrete eksempler).
•
•

Hvad DU med fordel kan tilbyde dine læsere i forhold til din branche.
Hvorfor du skal overveje at give noget forskelligt i bytte for en e-mailadresse afhængig af, hvor på
dit website din læser er.

Lektion 4:

Få dem til tasterne med simpel psykologi
(Varighed 45 minutter)
I denne lektion lærer du:
•

Den simple psykologi, der afgør, om folk gider at bytte deres e-mailadresse for det, du tilbyder dem.

Hvad ’nødvendighedsprincippet’ er – og hvorfor det er afgørende, at du kender det.
Og du får i denne lektion:
•
•
•

Konkrete eksempler på, hvad der virker og IKKE virker.
Forklaringen på, hvorfor du skal bruge emotionelle triggere i dit tilmeldingsfelt.
6 konkrete emotionelle triggere, du kan bruge – plus konkrete eksempler på hver af dem.

(VIGTIGT: Brug også det, du lærer i denne lektion, i ALT andet, du skriver: e-mails, social media opdateringer – alle steder!).

Lektion 5:

Vælg en model til dit lokkekald
(Varighed 39 minutter)
I denne lektion får du:
•

13 ultra konkrete modeller, du kan bruge til at ’lokke’ folk til at tilmelde sig dit nyhedsbrev
– plus: konkrete eksempler på samtlige modeller.

Hver eneste model er baseret på en af de 6 emotionelle triggere, jeg gennemgik i Lektion 4).

GDPR-lektion:

Juraen forklaret – uden, du falder i søvn:
Byg dit tilmeldingsfelt, så det overholder GDPR
(Varighed: 23 minutter)
I denne lektion:
•
•

Viser jeg dig, hvordan du opbygger dit tilmeldingsfelt, så det overholder GDPR.
Får du konkrete eksempler på ’go’ og ’no go’.

(Vil du ikke at se videolektionen, så klik på linket under videoen. Her finder du et link til interview med
advokat Frank Bøggild, som har speciale i persondata og markedsføringsloven. Her kan du læse dig til
samme information, som du får i videoen).
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Lektion 6:

Ninja-tricks, der får dit tilmeldingsfelt til at højkonvertere
(Varighed 29 minutter)
I denne lektion får du:
•

7 ’lige-til-at-forstå’ tricks til at få dit tilmeldingsfelt til at sidde lige i skabet.

Se og hør bl.a.:
•
•
•
•

Hvorfor luft er vigtig.
Hvad billeder gør for dit tilmeldingsfelt.
Hvilke farver, der konverterer godt på din call-to-action-knap.
Hvordan en ’Nej tak’ knap kan få flere til at skrive sig op.

OBS: Under lektionen her finder du også en bonus-video med en webshop-ejers tilmeldingsfelter. Her
kan du se, hvordan webshoppen bruger forskellige metoder og har forskellige budskaber – afhængig
af brugerens adfærd på siden.

Teknik-lektioner:

Sådan forbinder du dit tilmeldingsfelt – og sådan tjekker du placering og
konvertering
(Varighed: 5 videoer. Den længste er på 7 min)
Her lærer du:
•
•
•
•
•

Hvordan du forbinder dit tilmeldingsfelt til din eksterne pop-up (eller slide-in)-service.
Hvordan du tjekker om din placering er optimal – og mobilvenlig.
Hvordan du finder ud af, hvilke af dine tilmeldingsfelter der konverterer (bedst) for dig.
Hvad du skal gøre på dine kvitteringssider.
Hvordan du tjekker, hvordan dine felter ser ud hos dine kunders browsere.
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Modul 2:
Sådan hiver du nye læsere ind på dit nyhedsbrev –
uden at bruge dit website
I dette modul lærer du, hvordan du bygger en e-mailliste uden for dit eget website. Modulet her er lige
så relevant for dig, der måske slet ikke har et website (endnu) som for dig, der har et – og måske også
allerede har en stor e-mailliste. Her lærer du metoderne til at hive nye læsere ind i din forretning –
uden at skulle vente på, at de tilfældigvis falder over og besøger dit website.

Lektion 1:

Sådan bygger du en brandvarm liste – uden at have et website
(Varighed 28 minutter)
I denne lektion lærer du:
•
•
•
•

Hvordan du via en såkaldt ’squeeze page’ kan bygge en e-mailliste – UDEN at have et website.
Hvad en ’squeeze page’ overhovedet er (Bare rolig: Det lyder vildt nørdet. Det er det ikke).
Hvilke elementer din ’squeeze page’ bør indeholde.
Hvordan du visuelt og kommunikativt bygger den op.

Lektion 2:

Sådan bruger du squeeze pages til at hive brandvarme leads ind – lynhurtigt
(Varighed 35 minutter)
I denne lektion lærer du:
•

5 effektive måder at bruge din squeeze page til at bygge en e-mailliste – uden for dit eget
website. (Hint: de 4 er gratis).

Du lærer:
•
•
•
•
•

Hvordan du bruger ’LinkedIn-tricket’ – og du ser danske eksempler på, hvordan andre har brugt det –
og fået succes med det.
Hvordan du kan få læsere via andre, som allerede HAR en e-mailliste med samme målgruppe som din.
Hvordan du kan bruge din squeeze page til endda at få flere læsere via dit eget nyhedsbrev (hvis du
altså allerede har et).
Hvordan du kan indgå partnerskaber – og hvordan jeg selv gjorde det med Martin Thorborg, da jeg
var helt nystartet.
Den betalte metode: Hvordan lead-annoncering på Facebook kan give dig de helt rigtige læsere.

Lektion 3:

5 drøneffektive måder at bruge squeeze pages i din forretning
(Varighed 24 minutter)
I denne lektion lærer du:
•
•

Hvordan du bruger din squeeze page til at opbygge en liste med varme leads – selv om du slet
ikke har dit produkt klar endnu.
Hvorfor din squeeze page med fordel kan udarbejdes som en simpel venteliste (jo, ventelister er
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•

•
•

vildt effektive til at bygge målrettede lister).
Hvordan du kan bruge din squeeze page til målrettet at sælge endnu flere af dine personlige
favoritter (fx de ydelser, du bedst kan li’ at sælge, fordi de giver dig størst arbejdsglæde – eller dine
dyreste produkter).
Hvis du holder events/foredrag eller kurser: Lær også, hvordan du kan bruge din squeeze page til
at få dit publikums e-mailadresser.
Hvordan du bruger din squeeze page til kontinuerligt at hive nye friske leads ind i din forretning.

Lektion 3:
Sådan får du 3.000 nye læsere – uden at have en internetforbindelse (Varighed 13 minutter)
I denne lektion:
•
•
•
•

Lærer du, hvordan du samler leads offline.
Viser jeg dig, hvordan en dansk webshop helt simpelt har opsamlet 3.000 e-mailadresser på en messe.
Hvordan virksomheden, der bruger telemarketing, kan opsamle e-mailadresser, når sælgerne
ringer til potentielle kunder.
Hvorfor du, der driver en fysisk butik, skal gøre som Matas – og hvorfor du med fordel kan dele
forretningens besøgende op i to: betalende kunder og ’kiggere’.
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Modul 3:
Sådan skriver du en velkomstserie, der konverterer
dine læsere til kunder – på autopilot
Må jeg gætte på, at du gerne vil se din nye læser skride til handling, når han har tilmeldt sig dit nyhedsbrev? Fx foretage et køb, ringe, booke en tid eller møde, skrive tilbage – et eller andet vil du gerne
se ske, ikke? I dette modul lærer du, hvordan du sætter en serie automatiserede mails op, som konverterer din nye læser til at gøre præcis dét. Ja, det betyder, at du skal skrive de mails kun én eneste gang.
Herefter sætter du dem op i dit e-mailsystem til at blive spyttet ud automatisk til nye læsere – helt
uden, at du skal røre en finger.

Lektion 1:

Konvertér dem til betalende kunder med simpel automat-magi
(Varighed 13 minutter)
Du lærer:
•
•
•

Hvordan du konverterer din nye læser til at blive betalende kunde på autopilot.
Hvorfor du ALDRIG må nøjes med kun at sende din nye læser én enkelt ’Tak for din tilmelding’-mail.
Hvorfor du i stedet skal sende din nye læser en serie på minimum 3 engagerende velkomstmails.

Lektion 1 – supplerende video:

Undgå bøder – overhold GDPR (så let kan du gøre det)
(Varighed 17 minutter)
I denne video får du:
•
•
•

Svaret på hvilken ene mail, du SKAL sende din nye læser, så du overholder GDPR.
Konkrete eksempler på, hvor de fleste ’fucker op’ – det gør du ikke, når du har set med her.
Lyn-guiden til at overholde GDPR samtidig med, at du gør det meget mere inspirerende og motiverende for din nye læser at give dig sit ’ja’.

Lektion 2:

Webshopejerens engagement-serie
(Varighed 33 minutter)
Denne lektion er KUN for dig, der driver eller er ansat i en webshop, hvor I fx tilbyder en rabat eller et
gavekort på første køb.
Her lærer du:
•
•
•

Hvordan du via din engagement-serie motiverer din nye læser til at blive betalende kunde.
Hvorfor din engagement-serie bør være på 3-5 mails.
Hvilket indhold disse mails bør indeholde.
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Lektion 3:

Konsulentens, vidensformidlerens og behandlerens guide til engagement-serien
(Varighed 51 minutter)
Denne lektion er for dig, der sælger konsulentydelser, viden eller behandlinger – du kan også sælge
kunst eller oplevelser. Lektionen her er kort sagt for dig, der IKKE giver rabat eller gavekort i velkomstgave.

I denne lektion lærer du:
•
•
•
•
•
•

Hvordan du via din engagement-serie motiverer din nye læser til at blive betalende kunde.
Hvorfor din engagement-serie bør være på flere mails end webshoppens 3-5 mails.
Hvorfor du IKKE skal starte med at forsøge at sælge din nye læser noget i de første mails.
Hvorfor du bør opbygge din engagement-serie, så din læser oplever den som en serie i to dele.
Hvad du bør skrive i dine engagement-mails (husk nu, at du kun skal skrive dem én gang – så
kører de automatisk).
Hvordan du bl.a. bruger indvendingsmetoden til at finde på (masser af) godt indhold.

Tekniske videoer i dette modul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktion til automation.
Sådan forbinder du din webshop til Mailchimp.
Sådan forbinder du Google Analytics til med Mailchimp.
Triggers – sådan opsætter du dem.
Sådan planlægger du dine udsendelser.
Segmentering: Begræns, hvem der modtager dine mails – og opnå høj konvertering.
Actions – og hvordan du sætter dem op.
Sådan laver du dynamisk indhold i dine mails (merge tags)
Sådan fjerner du inaktive læsere fra dit nyhedsbrev (hint: Inaktive læsere er ’farlige’, for de påvirker
din levering til dem, der gerne vil læse dine mails).
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Modul 4:
Slip for at ringe til et bureau – sådan kan du selv køre
effektive lead-annoncer på Facebook
I dette modul lærer du:
•
•
•
•
•

Hvordan du effektivt får læsere via betalt lead-annoncering på Facebook.
Hvordan du opretter ’Business Manager’- og hvorfor du skal det.
Hvordan du bruger Zapier, så de tilmeldinger, du får via dine lead-annoncer, automatisk ryger
over i dit e-mailsystem.
Hvordan du målretter dine lead-annoncer til det publikum, du vil nå.
Hvordan du opsætter og igangsætter dine lead-annoncer.

Modul 5:
Sådan bygger du e-maillister via pop-up grupper
på Facebook
I dette modul lærer du:
•
•
•
•
•

Hvad er pop-up gruppe på Facebook er.
Hvordan du bruger en pop-up gruppe til at bygge e-mailliste.
Hvor længe din pop-up gruppe bør køre (der er 3 ’typer’ – og det er essentielt for dig at vælge
den rigtige).
Hvordan du skaber engagerende indhold i gruppen.
Hvordan du opretter din gruppe: Tryk på den her knap, tryk så her – osv.

Under hver lektion i dette modul finder du igangsættende (og virkelig høj-motiverende) arbejdsark.
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Husk at gå til fanen ’Tjeklister’. Her er dit komplette
overblik over kursets arbejdsark og tjeklister
Dine tjeklister til Modul 1:

Din ’Get the
shi
tjekliste til Mo t done’
du
listen trin-for-tr l 1: Følg
du snart i ful in – så er
d gang med
at hive læsere
ind på dit
website.

Tjekliste

(og brainstor

Tjekliste: Så
da
du, at dine po n sikrer
p-u
slide-ins konve ps og
rte
(og ikke irriter rer
er)

Tjekliste til dit
tilmeldingsfelt:
Overholder det
reglerne
(de sproglige,
de visuelle
– og dem i mar
kedsføringslove
n)?

m-hjælp)

til din Freebi

e

Tjekliste # 1:

Tjekliste # 2:

Tjekliste # 3:

Tjekliste # 4:

Din ’Get the shit done’

Tjekliste (og brainstorm-hjælp)

Tjekliste til dit tilmeldingsfelt:

Sådan sikrer du, at dine pop-

overordnede tjekliste over hele

til din Freebie.

Overholder det reglerne (de

up’s og slide-in’s konverterer

modul 1. (Giver dig overblik –

sproglige, de visuelle og dem i

(og ikke irriterer).

og rækkefølge. No stress –

Markedsføringsloven)?

følg listens trin).

Dine tjeklister til Modul 2:

Tjekliste til din
squeeze
page: Hvem
skal se
hvad vil du tilb den,
– og har du hus yde
ket
elementer, den de
skal
indeholde, så
den virker?

Tjekliste: Hvad
vil du
din squeeze pag bruge
e til?
Her er de 5 opl
agte formål
– vælg ét elle
r flere

Tjekliste: Ind
samling
af mailadresse
r offline:
Her er de op
lagte

(men ofte ove

rsete) stede
r

Tjekliste # 5:

Tjekliste # 6:

Tjekliste # 7:

Tjekliste til din squeeze page:

Hvad vil du bruge din squeeze

Indsamling af mailadresser

Hvem skal se den, hvad vil du

page til? Her er de 5 oplagte

offline: Her er de oplagte (men

tilbyde, og har du husket de

formål.

ofte oversete) steder.

elementer, den skal indeholde,
så den virker?

Dine tjeklister til Modul 3:

Dine tjeklister til Modul 4:
Kommer snarest.

Dine tjeklister til Modul 5:
Find alle arbejdsark til modul 5 under
Tjekliste: We
bshoppens
velkomstserie
(Ja, den du
kun skal skrive
én gang
men kan sælge
på 24/7).

Tjekliste: Vel
komstserien
til dig, der sæl
ger fx
ydelser, behand viden,
linger
eller produkter,
der kræver
længere beslutn
ingsprocesse
r

Tjekliste # 8:

Tjekliste # 9:

Webshoppens velkomstserie.

Velkomstserien til dig, der sælger viden,

hver lektion i modul 5.

service, behandlinger eller produkter, der
løser et problem (eller er forbundet med
en længere beslutningsproces).
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