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De fleste ønsker på den ene eller anden måde hele tiden at forstærke og optimere 
deres digitale markedsføringsstrategi. Real-time personalisering og journey 
orchestration er to trends indenfor digital markedsføring, som på hver sin måde kan 
bidrage til den proces. Forskellen på personalisering og journey orchestration kan virke 
uklar og beslutningen om, hvilket niveau af datastyret personalisering eller journey 
orchestration, der passer til lige netop din virksomhed, uoverskuelig.
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Hvad er real-time personalisering?
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Personalisering refererer til processen i at skræddersy en oplevelse til en persons 
interesser og behov. I stedet for at lade alle brugere se det samme indhold, lærer en 
personaliseringsplatform noget om hver enkelt bruger, når denne interagerer med 
virksomhedens websites, apps og andre digitale tjenester. Med tiden vil platformen 
opbygge en profil af brugerens kendte og antagne karaktertræk, som muliggør 
målrettet indhold og personlige anbefalinger baseret på de indsamlede data. Det 
endelige mål er at øge kundeengagement, konvertering og fastholdelse ved at levere 
det mest relevante indhold til hver enkelt bruger på hvert trin af brugerrejsen.

For at kunne tilbyde real-time personalisering skal marketingmedarbejde bruge en 
personaliseringsplatform og have en strategi for at få det bedste ud af det indhold, 
de har. Ofte kræver dette hjælp fra en partner, der kan hjælpe med indholdsrevision, 
rådgive om taxonomistrategi og hjælpe med at gennemføre en plan for at skræddersy 
og teste indhold.

Ved hjælp af en personaliseringsplatform kan marketingmedarbejdere målrette 
indhold til segmenter af brugere baseret på forskellige personaliseringskriterier eller 
besøgskontekster, f.eks. deres aktuelle click path, oplysninger om tidligere downloads 
fra websitet, deres fysiske placering, hvilken type enhed de anvender eller eventuelle 
angivne præferencer. På denne måde kan indholdet tilpasses selv anonyme brugere 
eller kunder, der ikke er logget ind.

Personaliseringskriterier

DEMOGRAFISKE 
KRITERIER

GEOGRAFISKE 
KRITERIER BRUGERADFÆRD ANTAGELSER

BRUGERPROFILENS 
KRITERIER
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Hvad er journey orchestration?
Hos FFW taler vi om journey orchestration som det næste trin op fra personalisering. 
Hvor personalisering af indhold primært sker på dit website og via dine 
e-mail-kanaler, spænder journey orchestration over mange flere digitale touchpoints. 
En journey orchestration platform forener dit website og dine sociale medier, din 
e-mail- og udgående markedsføring, dit CRM system, offline-kanaler som kiosker, call 
centre, fysisk post osv.

En journey orchestration platform er ikke et selvstændigt system. Det kan integreres 
med hele dit digitale system og lytter til kundeadfærd på tværs af kanaler. I stedet for 
at nedbryde datasiloer assimilerer platformen data fra mange forskellige kilder og 
træffer beslutninger om næste trin baseret på de ideelle brugerrejser, som 
marketingteamet har defineret og indbygget i platformen.

Kort sagt handler journey orchestration om at automatisere leveringen af en 
sammenhængende brugeroplevelse. Det handler om at udnytte alle tilgængelige data 
om en bestemt bruger til at reagere i real-time på de ting, de siger og gør på tværs af 
alle kanaler.

Journey orchestration
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Real-time personalisering, journey 
orchestration og indholdet på dit website
Hvis du vil tilpasse og optimere brugeroplevelsen på tværs af kanaler, skal du sørge for 
at have dit indhold i orden. Og da både real-time personalisering og journey 
orchestration kræver en tilgang, der er baseret på både markedsføringsstrategi og 
teknisk ekspertise, skal du sikre dig, at dit partnerbureau har den strategiske viden til 
at hjælpe dig med at designe et effektivt system og den nødvendige tekniske viden til 
at bygge og integrere din platform. Det rigtige digitale bureau kan hjælpe dig med at 
designe en langsigtet køreplan fra begyndelsen for at sikre, at du bruger de rigtige 
marketingværktøjer og -strategier fra start.

Der er et par tommelfingerregler, der er gode at have in mente, når du tager bestik af 
dine nuværende digitale markedsføringsinitiativer:

Hvis du endnu ikke er klar til at implementere en datastyret 
personaliseringsstrategi, kan du starte i dag ved at implementere en 
personaliseringsplatform til at indsamle data. Når du har et solidt fundament, 
kan du og dit partnerbureau begynde at opbygge en plan for real-time 
personalisering.

Hvis du allerede kører personaliseringsinitiativer på tværs af adskillige kanaler og 
tester og forbedrer dine kampagner baseret på data, er implementering af en 
journey orchestration platform et fremragende næste skridt for din virksomhed.

Personaliseringsplatforme har profileringsfunktioner, der lagrer data om brugere og 
deres adfærd. Journey orchestration platforme dækker derimod forskellige systemer 
og anvender de data, der er lagret i hver af disse, til at udløse nye handlinger på tværs 
af forskellige kanaler.

Selvom du ikke allerede har en real-time personaliseringsplatform, er det en god ide 
at begynde at kortlægge en strategi. At designe brugerrejsen fra begyndelsen vil give 
din virksomhed mere detaljeret kontrol over alle aspekter af oplevelsen. Endelig vil den 
kombinerede brug af datastyrede personaliserings- og journey styringsprogrammer 
give dig mulighed for at give alle brugere de bedste omnichannel digitale oplevelser.
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Vi kan hjælpe dig
Aktivering af en avanceret digital markedsføringsplatform som journey orchestration 
kræver en dobbelt tilgang: En digital partner som FFW kan hjælpe dig med at sætte 
strategien omkring kampagner samt med de integrationer, der kræves for at få mest 
muligt ud af platformen. Vi kan bygge de værktøjer, du har brug for, hjælpe dit team 
med at segmentere brugerne samt konfigurere dine værktøjer og hjælpe dig med at 
definere en strategi, der muliggør journey orchestration eller data-drevne 
personaliseringsværktøjer.
 
Fordi der ikke findes en løsning, der passer til alle, tilbyder vi rådgivning om strategi og 
implementering, som kan bidrage til at fastlægge jeres specifikke behov. For 
virksomheder, der ikke allerede tester og forbedrer deres initiativer løbende, er det 
vigtigt at have en partner, der kan hjælpe med at bestemme og implementere test- 
og datadrevne marketinginitiativer.

Personalisering og journey orchestration er begge løbende initiativer, der drejer sig om 
kontinuerlig brug af data for at forstå brugerne og skræddersy eller eksperimentere 
med indhold for at forbedre konvertering. Uanset, om I lige er begyndt med 
personalisering, eller I er øvede og klar til at hoppe ud i journey orchestration, kan 
FFW være den rette partner for jer. Vi er til for at hjælpe dig med at bestemme, 
hvordan du kan udnytte din nye platform bedre, så dine forretningsmål opfyldes både 
nu og i fremtiden i takt med de udvikler sig.

Kontakt os for at komme i gang. Vores erfarne strateger sidder klar til at definere og 
designe den personaliserings- eller journey strategi, der passer til din virksomhed.

https://ffwagency.com/
https://ffwagency.com/da
https://ffwagency.com/da



FFW designer og udvikler unikke digitale platforme og oplevelser for nogle af verdens kendte 
brands. Vi kombinerer brandstrategisk rådgivning med digital strategi og det seneste nye 
indenfor brugerundersøgelser, design og usammenlignelig teknisk kunnen. 

Vi er en af Acquia’s foretrukne partnere og anerkendes ofte for vores engagement i Acquia 
og anvendelse af deres produkter. Vi har flere gange været stolt sponsor af Acquia Engage 
og vundet Acquia’s Partner Site of the Year tre gange. Vi har 120 Acquia-certificerede 
udviklere, hvoraf Acquia har tildelt deres MVP-pris (Most Valuable Person) til flere.

Vi leverer strategier, digital innovation, websites, apps og oplevelser, der sætter vores kunder 
og deres brugere i centrum af alle interaktioner. Vores mere end 375+ ansatte i 10 lande har 
en referenceliste, der tæller flere end 1000 kreative digitale løsninger leveret siden år 2000.

Læs mere om FFW mere på:

Om FFW

LinkedIn

FFWagency.com

Twitter

Facebook

https://www.linkedin.com/company/ffw/

https://ffwagency.com/da

https://twitter.com/FFWglobal/

https://www.facebook.com/FFWagency/

https://ffwagency.com/da

https://www.facebook.com/FFWagency/
https://www.facebook.com/FFWagency/

https://twitter.com/FFWglobal/
https://twitter.com/FFWglobal/

https://www.linkedin.com/company/ffw/
https://www.linkedin.com/company/ffw/

Drupal.org
https://www.drupal.org/ffw-agency

https://ffwagency.com/da

https://www.drupal.org/ffw-agency
https://www.drupal.org/ffw-agency


