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Content marketing



2013 
Content is King 



2014 
Traffic is King 



2016 
Targeting is King 



Nå: 
Effect is King 



Hva sier tallene?



Produksjonsrate



Produksjonsrate
Effekt



Hvorfor er det blitt sånn?



Hei!



Espen Brunborg 
@ebrunborg 
Redink



Prosess



Innhold Design Samarbeid



Innhold

CMS



Innhold

CMS Artikkel







Conformity and efficiency have a 
price. And that price is design. 
That price is a feeling of humanity. 
Of something that’s been created 
from scratch. 
–MARK BOULTON



Innhold

Profitt!



-Vi må være på Facebook! 
-Tror vi trenger en App ass. 
-Budskapet må tilpasses 140 tegn! 
-Bare legg det ut på Insta. 
-Skal vi kanskje ta ut en reklame på TV? 
-Hvorfor har vi ikke Snapchat? 
-To ord: Chat. Bot. 
-Hvor blir det av YouTube-kanalen vår? 



Teknologien er 
hverken en løsning 
eller et problem.



Your problem is that you make shit. 
A lot of shit. Cheap shit. And no one 
cares about you or your cheap shit. 
–JOSHUA TOPOLSKY



And an increasingly aware, 
connected, and mutable audience 
is onto your cheap shit. They don’t 
want your cheap shit. 
–JOSHUA TOPOLSKY



The good shit.





Hvordan forteller 
vi bedre historier?



Hva har musikk og 
komedie til felles?



Rytme.



Rytme består av 
forventninger og 

innfrielser.









Musikk er fint fordi 
forventninger innfris.



1. Premiss 
2. (Forventing) 
3. Punchline

Rytmen i komedie











Komedie er morsomt fordi 
forventninger brytes.



Historiefortelling er 
også basert på rytme.



INTRODUKSJON KONFRONTASJON KONKLUSJON



INTRODUKSJON KONFRONTASJON KONKLUSJON







Gode historier både innfrir 
og bryter med forventninger.



Gjesp.



Hva har dette med 
design å gjøre?



Struktur 
Brukeropplevelse 

SEO 
Performance 

Universell utforming 
Brand guidelines 
Designsystemer 
Forutsigbarhet

= Musikk (innfrir)



Personlighet 
Humor 
Overraskelser 
Friksjon 
Selvtillit 
Særhet 
Annerledeshet 
Uforutsigbarhet

  Komedie (bryter) =







Work in Progress



«Vi vil gjøre magasinet litt 
mer gøy og interaktivt»

– Santander Consumer Bank



Helt konkret:

1. Øke antall leste artikler 
2. Øke tid på siden 
3. Øke gjenkjennelighet 
4. Øke salg via siden









Dagens løsning

Lokal maks



Justert løsning

Lokal maks



Justert løsning

En bedre løsning



Innsikt + design = sant



97% av besøkende kommer 
rett inn på artikkelnivå.



Elbil eller hybrid–
Hva er best for deg?

Disse elbilene er
best i test

Les videre

Elbil er billigere
enn du tror

Les videre

Derfor er det bedre
å kjøpe enn å lease

Les videre

Billån – hva bør
du passe deg for?

Les videre

Så mye får du
for bilen din

Quiz
Er du klar for elbil?

Les videre

Slik får du lån til 
personbil

Les videre

Ta opp lån hos
Santander

Santander forklarer:
Billån og løpetid

Sjekkliste
Dette må du huske
på når du selger
bilen.

Les videre

Kalkulator
Hvor mye kan
du låne?
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Uforløst 
potensial



Tradisjonell logikk



See Do

Målrettet logikk

Think
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Vi skal kontinuerlig eksponere 
kunden for det neste naturlige 
skrittet i kundereisen, uansett 
hvor de starter.







Dopamine makes you curious 
about ideas and fuels your 
searching for information. 
– SUSAN WEINSCHENK PH.D.













Bonus: Angstulator





Få med hele teamet 
i prosessen.



Innhold

CMS



Innhold

Illustrasjon Foto & Video
Design

Utvikling



O hellige TV





Gorillaer som spiller 
trommer øker salg av 
sjokolade med 10%

#P ROT IP



At McDonald’s we’ve seen ROI 
54% higher with creative 
that wins Cannes Lions than 
creative that doesn’t. 
– MAT T BIESPIEL, MCDONALD’S



Creatively awarded campaigns 
generate 11x more market share 
growth than non-creatively 
awarded campaigns. 
– ALEXIS NASARD, HEINEKEN



Det lønner seg å 
være modig.






