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En "call to action", også kjent som en CTA, er et begrep du ser brukt hele tiden i markedsføringsverdenen. 



CTA gir deg flere  

e-postabonnenter  
Konkurransebidrag  

Konverteringer



Så hva er en oppfordring til handling?  

Det er et uttrykk som brukes til å fortelle brukeren nøyaktig hvilken handling han skal gjøre og 
hvordan den skal utføres. Dette kan være så enkelt som to ord ("Kjøp nå") eller en setning. 

Gjerne med en enkel tekst med en kobling eller en klikkbar knapp.

Eller ved å vise et bilde av Ålesund som skaper nyskjerrighet og resulterer til klikk og del.

Vårt bilde av Ålesund har blitt sett av flere tusen, delt flere hunder ganger...

Vi brukte bildet fordi det fører til Call to action!



Se mer på www.saltdigital.no 

Eksempel på CTA  

http://www.saltdigital.no


Hvorfor du trenger en sterk oppfordring til handling CTA?

Mange virksomheter legger mye energi og økonomi i annonsen. Men legger kun et halvhjertet CTA på 
slutten av annonsen. Å opplever en lav etterspørsel etter vare eller tjenestene de tilbyr.

CTA har to hovedformål med en oppfordring til handling: å fortelle noen hva de skal gjøre, og gi dem 
motivasjonen til å gjøre det.

Noen ganger vil innholdet ditt før CTA svare på dette spørsmålet, men noen ganger gjør det ikke det. 
Selv om det gjør det, gjør et raskt sammendrag oppfordringen til handling kraftigere.



Hvor lang bør CTA være?

Kan en oppfordring til handling være lenger enn en setning? Absolutt ja.

Når det er sagt, trenger de ikke være det. Det er ikke uvanlig å se CTA-
er som bare er noen få ord lange. Mens en oppfordring til handling kan 
være denne korte, spesielt klikkbare CTA-knappen, kan lengre CTA-er 

noen ganger fungere til din fordel.



Oppfordringen din til handling bør generelt være kortfattet, 
men det trenger ikke bety latterlig kort. Det betyr akkurat 

det: kortfattet.

Kortfattetheten og direkteheten til en velskrevet oppfordring 
til handling vil sette fokus på det som er viktig og fjerne 

distraksjoner.



Når du blar gjennom vårt utvalg av gode eksempler på 
handlingsfremmende handlinger, ser du mange "langvarige 

CTAer" og hvordan og når du skal bruke dem.

Vi skal se på alt fra plasseringer til formatering, men vi vil 
være spesielt oppmerksomme på det valgte språket og 

hvorfor det ble brukt.



Se mer på www.saltdigital.no

CTA  
Virkemiddel som er brukt på desse 

Facebook annonsene er nyhet.

http://www.saltdigital.no


Se mer på www.saltdigital.no

CTA  
Virkemiddel som er brukt på desse 

Facebook annonsene er  
Utvalget i butikken og pris.

http://www.saltdigital.no


Hvilken markedsføring når flest mulig kunder? 

Svaret er betalt markedsføring på sosialemedier  
(ikke fremme knappen).

Med Business manager i eks Facebook, når et mye høyere antall kunde, du får 
segmenterings muligheter som: geografisk, alder, kjønn, interesser, utdanning, 

sivil status, med mere.



SALT Digital AS bistår flere bedrifter 
på Sunnmøre med markedsføring på sosialemedier.

Vi tilbyr markedsføring på kanaler som
Facebook, Google, LinkedIn og alle andre kanaler.

Ønsker din bedrift uforpliktet møte, 
hvor vi tar for oss din bedrifts muligheter.  

Ta kontakt med

 Svein-Are Tollås
 

Telefon 99 78 5000 eller mail salt@saltdigital.no 

www.saltdigital.no 

mailto:salt@saltdigital.no

