
Den ultimative guide til at starte
en ørehængende podcast, som

skalerer brandet og styrker salget
 De vigtigste learnings fra vores samarbejde

med bl.a. Frie Selvstændige, Business
Danmark og LAZZAWEB



Podcastmediet er gået mainstream og har de seneste 10 år oplevet en
eksplosiv vækst. En af de helt store grunde til det er, at det er en nem
måde at blive underholdt på eller få ny viden, og som lytter får man lov
at bestemme, hvad man vil høre og hvornår man vil høre det. 

Tallene i Danmark taler også for sig selv. Næsten tre ud af fem i alderen
16-39 år har lyttet til podcasts indenfor de seneste 3 mdr., næsten 30 % af
danskerne fordelt på alle aldersgrupper lytter ugentligt, mens vi ser den
største relative stigning i antallet af lyttere i gruppen 40-74 år, som har
taget mediet godt til sig over de seneste 10 år (Danmarks
Statistik).Fordelt på alle aldersgrupper lytter mere end 25% ugentligt til
podcasts.

Overalt i verden oplever podcasting også en kæmpe fremgang. 75 pct. af
amerikanerne har lyttet til podcasts, i 2020 blev der skabt to nye
podcasts i minuttet og antallet af branded podcasts er ifg. analyse-
værktøjet Chartable steget med 2.633 pct. siden 2015.

Flere og flere virksomheder har også fået øjnene op for at bruge mediet i
sin branding, markedsføring og salg, fordi det på fremragende vis
opbygger stærke relationer og tillid til netop deres kompetencer. Vi har
det sidste års tid hjulpet både TACK International, Business Danmark,
Frie Selvstændige og Aalborg Kommune med produktion af deres
podcasts – hele vejen fra idé til udgivelse. 

Men jeg gætter på, at du sidder med nogle spørgsmål. Hvordan gør vi?
Hvordan får vi succes med mediet? Og hvordan kan en podcast tiltrække
nye kunder eller sælge mere til eksisterende kunder? 

Det vil jeg give dig svaret på i denne guide.

Before-wordsBefore-wordsBefore-words



Det korte svar er i mine øjne ALLE! Men, og der er et men, da hele præ-
missen for at have en podcast er afgørende: Hvis i ser jeres podcast som
én stor annoncerings- og salgskanal for jeres virksomhed, vil i opleve, at
lytterne flygter, og dermed får du intet ud af det hårde arbejde. Hvis i
derimod sætter jeres (kommende) lyttere, kunder og følgeres behov først
og fokuserer på ”Hvilken værdi kan vi tilbyde dem med min podcast?” vil
jeg mene, at i er på helt rette spor og bør starte jeres eget show.

Tro mig, når i først er i gang, er det på ingen måde raketvidenskab at
producere og udgive en podcast. Det mest tidskrævende arbejde ligger i
starten. Her skal i gå fra idé til et solidt koncept. Bagefter skal i købe det
helt rette udstyr, lære at redigere (medmindre i outsourcer denne del) og
distribuere jeres podcast. Når denne del er på plads, er i godt kørende.
Nedenfor vil jeg gerne fortælle jer hvordan ved at gøre processen
overskuelig for dig.

Hvilke virksomheder børHvilke virksomheder børHvilke virksomheder bør   
have en podcast?have en podcast?have en podcast?

Hvordan laver man en podcast?Hvordan laver man en podcast?Hvordan laver man en podcast?   
Fra idé til solidt konceptFra idé til solidt konceptFra idé til solidt koncept

Hør de bedste 
grunde til at 
i bør podcast
lige her

https://open.spotify.com/episode/3qHdHncA01XLlaC4XfNEko?si=GE83EOqQT_-8TsHvMUbrAQ
https://open.spotify.com/episode/3qHdHncA01XLlaC4XfNEko?si=6N7Lr_pcR4CJ9qj26GJt7g


I kender jeres målgruppe, og dermed den ideelle lytter, bedre end jeg. Det
er derfor, at i skal lave jeres research, inden i starter på at producere din
egen podcast. Spørg dem:

Hvilke podcasts lytter du til?

Hvad gør de godt?

Hvad kan de gøre bedre?

Det giver jer et indtryk af, hvad jeres ideelle lytter vil have og søger i en
podcast. Dette er vigtig viden, som i kan tage med til den næste del af
processen.

Sæt jer herefter sammen i en gruppe og skriv alle idéer til en podcast ned
hver for sig. Del dem op i to kategorier; dem, der omhandler selve
konceptet, og mulige emner, I kan tage op i podcasten. Herefter
debatterer og finpudser I sammen hver eneste idé og vurderer til sidst,
om idéen skal skrottes eller ej. Under denne proces er det ikke
utænkeligt, at der opstår flere idéer, som gør, at I får et stærkere og mere
solidt koncept. 

Dét at gøre en indsats for at debattere hver eneste idé har i grundige
studier fra 2004 (kilde: University of California) vist sig at være mere
effektivt end den ukritiske brainstorm, der normalt benyttes. Generelt er
debat og kritik godt for idéudviklingen og sætter hjernen i gang med at
arbejde.

Spørg din ideelle lytterSpørg din ideelle lytterSpørg din ideelle lytter
   

Lav en kritisk brainstormLav en kritisk brainstormLav en kritisk brainstorm
   

Lyt til hvordan du går fra idé til
koncept som podcast her

https://open.spotify.com/episode/7M163AUGHwrWHRxPwKzx41?si=nrMXK_BfRa2b5Red6h1Eiw
https://open.spotify.com/episode/7M163AUGHwrWHRxPwKzx41?si=X-kg5n3PQIObDzAUR_M6uQ


Grunden til, at jeg anbefaler jer, allerede under idéudviklingen, at finde
de 10 første emner, I kan tage op i podcasten, er, at det giver jer det
nødvendige overblik og en retning, der gør, at I hurtigere kan komme i
gang med podcasten.

Nu har I samlet alle de gode idéer, og det er tid til at blive mere konkrete.
I den spæde start af vores kunder Frie Selvstændige og Business
Danmarks podcasts, afholdt vi en workshop, hvor vi gik i dybden med
både målgruppen, konceptet og det klare formål med podcasten.

Det vigtigste i starten er at finde ind til jeres DNA og få en grundig snak
om, hvad I kan tilbyde jeres potentielle kunder. Denne del har I helt
sikkert godt styr på, men det kan alligevel være vigtigt at få snakket om,
inden I taler om, hvad jeres målgruppe skal få ud af podcasten. Stil evt.
jer selv følgende spørgsmål:

Spørgsmål, der kan hjælpe under idé- ogSpørgsmål, der kan hjælpe under idé- ogSpørgsmål, der kan hjælpe under idé- og
konceptudviklingenkonceptudviklingenkonceptudviklingen



Hvem er I?

Hvad brænder I for? 

Hvordan differentierer I jer?

Hvad har I at tilbyde jeres målgruppe?

Hvad får jeres kunder ud af at bruge jer? (udbytte)

Hvilken version af jer skal lytterne møde i podcasten?

Du skal kende målgruppenDu skal kende målgruppenDu skal kende målgruppen

Nu har jeg dårlige nyheder. Jeg ved, I elsker at tale om jer selv og hvad I
kan, men det stopper nu. Fra nu af handler det udelukkende om jeres
målgruppe. Det er dem, der skal bruge deres dyrebare tid på at lytte til
jer, og føler de ikke, at podcasten er lavet til dem, så finder de en anden.
Mere simpelt sagt: Podcasten skal ikke handle om jer, men om jeres
målgruppe!

Hvis I vil lave et show, der bliver husket og lyttet til, er det vigtigt at gøre
emnerne i podcasten relaterbare. I skal vække den her vanvittigt vigtige
følelsesmæssige respons gennem storytelling. Når vi taler om at bruge
storytelling i en business-podcast, så hverken kan eller skal vi
sammenligne det med, hvordan True Crime-podcasts bruger storytelling
til at skabe spænding og cliffhangers. Der er andre måder, i kan gøre det
på, og starten af episoden er afgørende! Det er allerede her, i skal fange
lytterne.

https://uglifruitproductions.dk/start-podcast/


Indled episoden med en fortælling fra jeres egen eller andres hverdag,
som lægger sig tæt op ad emnet i episoden. En udfordring, konflikt,
problem etc.:

”Jeg kan huske, da vi stiftede virksomheden for snart 10 år siden. Vi havde jo
alle troet, at ordrerne ville vælte ind fra start, men det gjorde de bare ikke.
Og vi forstod det ikke! Varerne var på lager og klar til at blive sendt ud til
kunden, og alt, hvad vi havde lært om markedsføringen, brugte vi til at nå ud
til potentielle kunder. 

Men der skete ingenting! Det var frustrerende og der gik mange dage, hvor vi
bare følte os hjælpeløse. Og så kan jeg huske, at min chef fra gamle dage
anbefalede os at bruge (indsæt selv løsning), og det var altafgørende. Jeg
husker tydeligt, da den første ordre tikkede ind. Det var magisk at høre det
lille *bling*, og vi brød alle ud i jubel! Hurtigt fulgte den næste ordre… Og den
næste… Og den næste… Jeg glemmer det aldrig. 

I denne episode vil vi gerne servere dig vores 3 vigtigste learnings i processen,
så du undgår at begå de samme fejl som os.”

Det er historier som denne, lytterne husker. Det gør de fordi de selv kan
relatere til den samme følelse af succes eller har siddet med de samme
frustrationer. Det virker stærkere at beskrive følelser, fortælle en
historie, end at beskrive en given problemstilling og løsning på en
akademisk og faglig måde. 



Herefter bruger I denne fantastiske og simple model til at skræddersy
episoden, der sikrer jer, at I kan fastholde lytterne igennem hele
episoden – og den næste efter den. Vi kalder den PAR-modellen:

Nu er tiden inde til at finde de gode idéer til både konceptet og emnerne
frem (og lad de skrottede fra brainstormen blive i skraldespanden). Nu
skal I helt ind til kernen af, hvordan I får skabt et show, som lytterne
elsker, ved at svare på følgende spørgsmål:

Problem, Actions, ResultsProblem, Actions, ResultsProblem, Actions, Results

Lad os for alvor komme i gangLad os for alvor komme i gangLad os for alvor komme i gang

P står for Problem: lytternes problemer eller udfordringer.

A står for Aktion: de handlinger, der skal til for at løse udfordringerne

R står for Result: hvad de får ud af at løse den her udfordring

I kan også gøre lytterne klogere på aktuelle emner eller andre ting i jeres
branche – så længe I fokuserer på at skabe værdi for lytteren. Det gør, at
der bliver opbygget tillid imellem jeres virksomhed og lytteren – fordi I
ser på jeres målgruppe og netop deres problemer.

https://uglifruitproductions.dk/lav-din-egen-podcast/


Hvem er jeres målgruppe?

Hvad skal podcasten overordnet set handle om? 

Hvad er målgruppens ambitioner og mål med deres arbejdsliv?

Hvorfor skal din målgruppe lytte til podcasten?

Hvilken rejse tager vi lytterne med på?

Hvilken følelse skal målgruppen sidde tilbage med efter at have lyttet til
en episode?

Hvordan sørger vi også for at underholde publikum?

Hvordan gør vi emnerne relaterbare for lytterne?

Hvordan kan vi inkludere lytterne?

Rejse og underholde, tænker du? Lad os tage dem hver for sig. Lytterne
elsker at blive taget med på en rejse, hvor de går fra ét punkt til et andet.
Sammen med TACK International har vi produceret fremragende
eksempler på dette, bl.a. en episode hvor vi hjælper med at håndtere
indvendinger i salgsprocessen. Lytterne får simpelthen serveret TACKs
gyldne opskrift, og de går dermed fra at se indvendinger som en
udfordring til at kunne løse dem på egen hånd. 

Det underholdende skal til for at vise, at det er mennesker, der sidder
bag mikrofonen. Det kan være anekdoter, en uformel tone, hvor der er
plads til gode (dårlige) jokes og/eller et indslag, hvor I eksempelvis
quizzer hinanden på emnet.



Det har jeg ikke det endelige svar på, men jeg vil gerne servere de klare
fordele og ulemper ved de 3 formater indenfor business-podcasts, der
typisk går igen: Solo-, interview- og co-hosted. Du kan sagtens mixe
mellem de forskellige formater, men de fleste vælger at kører efter et.

Solopodcasten er kendetegnet ved, at den styres og formidles af en vært.
Det er særligt oplagt for soloselvstændige, som ønsker at speake samt
udgive blogs og artikler, som følgerne kan tage med på farten. Fordelen
ved dette format er, at det er nemt at komme i gang og holde kørende,
mens den klare ulempe er, at dynamikken mellem to eller flere personer
går tabt. Desuden performer podcasts, der enten har en gæst i studiet
eller flere værter, i det store hele bedre end solopodcasten.
 
Interviewpodcasten er kendetegnet ved, at en gæst inviteres i studiet til
en snak om et specifikt og gerne relevant emne med én eller flere værter.
Det er særligt oplagt for virksomheder, som ønsker at bruge podcasten til
at etablere nye og stærke relationer med eksperter og markedsledere
indenfor samme branche. Ulempen ved dette format er, at det er mere
tidskrævende at producere. Det tager tid at få aftaler med gæsterne i
hus, planlægge interviews og at transportere sig til og fra gæsten
(medmindre man optager over nettet eller gæsten er villig til at møde op
hos jer).

Co-hosted podcasten er kendetegnet ved, at flere værter sidder ”rundt om
bordet.” Det er typisk de samme værter, der går igen for hver episode,
mens emnet er forskelligt fra gang til gang. Fordelen ved dette format er,
at det er nemt at komme i gang, og du kan optage flere episoder den
samme dag. Ulempen er, at du går glip af de klare fordele, der er ved at
invitere en gæst med i podcasten.

Hvilket format bør du vælge?Hvilket format bør du vælge?Hvilket format bør du vælge?

Hør også her hvorfor
du aldrig må under-
vurdere værtens 
rolle i jeres podcast
lige her

https://open.spotify.com/episode/7K0NiGfVrl92IjGCsMvH33?si=9T-bduX0TlG7olt07eUOBQ
https://open.spotify.com/episode/7K0NiGfVrl92IjGCsMvH33?si=9T-bduX0TlG7olt07eUOBQ


Podcastens intro, altså det første lytterne hører, skal sidde lige i skabet.
Det er her, du skal give den gode grund til, at lytteren skal fortsætte. Lad
mig starte med at sige; der er ikke nogen fast opskrift på, hvordan den
perfekte intro ser ud, men her er nogle tips og tricks, i kan bruge. Start
med at give lidt oplysninger om dig selv og podcasten – altså værtens og
virksomhedens navn, podcastens navn, podcastens tema, og selve
episodens emne. F.eks. gennem denne skabelon:

Du lytter til [podcast navn], podcasten hvor [podcast tema], mit navn er
[dit navn]. I dag skal vi tale om [episodens emne] og det skal vi fordi [den
gode relaterbare grund].

På den måde kommer i hurtigt igennem de fire oplysninger i dit podcast-
speak og giver en god intro til, hvad lytteren kan forvente. Men som i kan
se, er det ikke nok at fortælle hvad, men også hvorfor vi skal snakke om
netop dette emne i dagens episode. Der skal altså være en god grund til,
at lige netop dette emne er vigtigt for jer, jeres lyttere og en eventuel
gæst.

Det er nemlig vigtigt at fange lytterens opmærksomhed. Pas dog på med
ikke at gøre introen for lang, så de mister tålmodigheden. Se om i kan
holde den på maksimalt 30-60 sekunder.

En anden måde at lave en intro på er ved at indsætte en teaser. En teaser
er et lydklip fra episoden, hvor det hele lige blev lidt spændende – altså
episodens klimaks. Det opbygger spænding hos lytteren og giver en stor
lyst til at høre mere.

Bonusafsnit: Den yderst vigtige introBonusafsnit: Den yderst vigtige introBonusafsnit: Den yderst vigtige intro

https://uglifruitproductions.dk/podcast-speak/


Hvordan starter man en podcast i den virkelige verden? Lad os se
nærmere på to konkrete cases, og vi starter med LAZZAWEB, der startede
podcasten “LAZZATALKS” i september 2020. LAZZATALKS beskriver de selv
sådan her:

“En podcast om vækst af virksomheder. Du får en 360 graders indsigt i
udfordringerne ved kraftig skalering. Det gælder alt inden for marketing,
funding, kultur, arbejdsprocesser, ledelse og meget mere. Arbejder du i en
virksomhed i vækst, så er podcasten en “must-hear”

CEO Patrik Lazzarotto har tidligere fortalt om de fordomme, LAZZAWEB
havde omkring podcasting, for hvem gider egentlig at lytte til en
virksomheds podcast? På den anden side lyttede Patrik selv til mange
podcasts og besluttede at være på forkant med udviklingen på området.

I starten var LAZZAWEB megetI starten var LAZZAWEB megetI starten var LAZZAWEB meget
skeptiske, men …skeptiske, men …skeptiske, men …

Hør LAZZAWEBs CEO
Patrik Lazzarotto

fortælle om 
samarbejdet her

https://open.spotify.com/show/4ypG0hxLu66Oo8sE45C3YY
https://open.spotify.com/episode/4xoZPZtEbAl6mojRBJpXlx?si=a2e210e7b0004601
https://open.spotify.com/episode/4xoZPZtEbAl6mojRBJpXlx?si=a2e210e7b0004601


Virksomheden ville gerne være anderledes og tænkte, at de kunne vinde
rigtigt meget ved at være foran alle andre på et område, hvor der endnu
ikke var så overfyldt med content, som f.eks. indenfor blogging-området.
Samtidig ville man være proaktive og invitere gæster til at tale om
brugbare emner for målgruppen, der er enten ejerleder eller
marketingansvarlig.

Blogindlæg var nemlig blevet til et “Red Ocean”, der var overfyldt med
dårligt indhold – og content blot for contents skyld. Der var altså en
åbning i markedet, hvor det handlede om at komme i gang, inden alle
andre var med indenfor de næste 5 år.

Det primære formål med podcasten var vigtigt fra starten, og her handler
det faktisk ikke om virksomheden LAZZAWEB, men i stedet det
overordnede område om skalering af virksomheder, altså, alle de
udfordringer, som lytterne og LAZZAWEBs kunder møder som
vækstvirksomhed.

Adskillelse fra konkurrenterne med podcastingAdskillelse fra konkurrenterne med podcastingAdskillelse fra konkurrenterne med podcasting

Indblik i virksomheden bag facadenIndblik i virksomheden bag facadenIndblik i virksomheden bag facaden

I podcasten er der fokus på kundens perspektiv fremfor virksomhedens
produkter – og ikke ananas i egen juice. Dog startede man med 5 test-
episoder om sig selv for at sætte ansigt på menneskene bag,
ledelsesfilosofien og virksomhedens kultur.

Det gjorde LAZZAWEB for at være menneskelige og ikke gemme sig bag
virksomhedens logo og facaden på bygningen. Det skal ikke være
hemmeligt, at det er virksomheden, som er afsenderen på podcasten,
men det er ikke selve podcastens fokus.

https://uglifruitproductions.dk/hvordan-laver-man-en-podcast/
https://uglifruitproductions.dk/hvordan-laver-man-en-podcast/


Starten på podcasten bød på en række
udfordringer i en travl hverdag, men nu er
processen blevet en naturlig del af
virksomhedens marketing. 

LAZZAWEB optager et par episoder hver
anden uge, og der er opbygget et flow,
hvor emner og gæster planlægges
fremadrettet. Det kræver selvfølgelig en
del koordinering i teamet for at få det
hele til at fungere.

Succes efter tålmodighedSucces efter tålmodighedSucces efter tålmodighed

Podcasten har udviklet sig gennem en klassisk “hockeystav”-kurve, hvor
det gik langsomt i starten, men vedholdenheden har givet bonus nu. Det
betyder faktisk i dag, at LAZZAWEB får rigtig meget positiv feedback fra
både netværk og ansøgere til jobstillinger, der allerede kender
virksomheden fra podcasten.

Den største lektie fra LAZZATALKS er, at én episode ikke er nok, men at
det kræver momentum. Det har taget lidt over et års dedikeret fokus, og
en masse tålmodighed, at nå hertil, men det har været tiden værd, og
efter 30+ episoder holder LAZZAWEB fast i strategien. 

Podcasten har samtidig givet en stor troværdighed i markedet samt
kendskab og adgang til netværk. Folk kender Patrik og virksomheden på
forhånd, så det primære udbytte har været en stor differentiering og
positiv positionering af virksomheden i forhold til det røde ocean, man
gerne ville adskille sig fra.

Målet har altså været branding af virksomheden og en naturlig del af de
gennemgående tanker om ’karma’ i virksomheden. Selv om målet ikke
har været lead-generering, er det klart, at podcasten fører til nye leads på
sigt på grund af den positive opfattelse af virksomheden, den skaber.

https://uglifruitproductions.dk/podcast-produktion/


TACK International ønskede at nå nye potentielle kunder og pleje
forholdet til deres eksisterende kunder på en helt ny og mere
engagerende måde.

Derfor indledte de i første omgang en dialog med Ugli Fruit Productions
om, hvordan de kunne bruge podcastmediet til at tiltrække nye leads,
styrke deres brand og øge muligheden for gensalg.

Sådan skabte vi en podcast til TACK InternationalSådan skabte vi en podcast til TACK InternationalSådan skabte vi en podcast til TACK International

Dialogen førte til, at TACK International hyrede mig til at hjælpe dem med
hele produktionen fra konceptudvikling til produktion af podcasten.
Fra begge sider var vi fast besluttede på, at hvis podcasten skulle
tiltrække nye kunder og vedligeholde relationen til eksisterende kunder,
skulle episoderne bygges op omkring kundens problemer.

Ikke alene ville det styrke og etablere nye stærke relationer. Det ville
også øge kundernes tillid til TACK Internationals ekspertise samt styrke
dem i troen på, at firmaet kunne hjælpe dem i mål med deres
udfordringer.

Endvidere hjalp jeg også firmaet med at finde den bedste måde at
inkludere podcasten i TACK Internationals marketingmix, så de kunne få
den størst mulige effekt og nye kunder ud af podcasten.

TACK International fik deresTACK International fik deresTACK International fik deres   
ønske opfyldtønske opfyldtønske opfyldt



Med podcasten TACK Talks har TACK International skabt taletid til interne
konsulenter og eksterne gæster, som deler ud af deres viden til stor
glæde og værdi for potentielle og eksisterende kunder.

Podcasten har flere end 1.000 afspilninger om måneden, har øget
kendskabet og tilliden til TACK International samt tiltrukket nye leads og
øget mulighederne for at sælge mere til eksisterende kunder.

Uden TACK Talks havde TACK International ikke fået den samme
kvalitetstid sammen med deres potentielle og nuværende kunder. 4 ud af
5 lyttere hører 75 % eller mere af hver episode. Det er en helt ekstrem
loyalitet, som hverken videoer på sociale medier eller YouTube kan
hamle op med.

Derved har podcasten øget tilliden til TACK Internationals ekspertise,
styrket kendskabet til deres kerneområder og opbygget en stærkere
relation mellem potentielle og eksisterende kunder og firmaets interne
konsulenter, før de så meget som har købt et kursus eller en uddannelse.

Mere værdi til lytterne giver større tillid ogMere værdi til lytterne giver større tillid ogMere værdi til lytterne giver større tillid og
øget kendskabøget kendskabøget kendskab



Konceptet er på plads. Episoderne er optaget. De er også blevet redigeret.
Du er klar til at launche, og det er selvfølgelig helt naturligt at ville give
din podcast den bedst mulige start. Her får i 5 simple og gode råd, som er
nemme at udføre.

1. Promover podcasten

Nu siger jeg desværre noget, som er den barske realitet. Hvis i vil drive en
succesfuld podcast med mange engagerede lyttere, så er et enkelt opslag
på Facebook, når du har udgivet en episode, ikke nok. Specielt ikke i
starten. Den skal være synlig alle tænkelige steder – jeres website (og ja,
den bør have sin egen unikke landingpage), i nyhedsbrev og på sociale
medier, som nævnt tidligere.

I kan også tænke lidt mere i dét, man kalder analogt: Få designet et
visitkort med en QR-kode til podcasten og/eller få lavet flyers med QR-
koder, som i kan dele ud, når i har færdiggjort et foredrag, kurser,
workshops osv. Tænk ud af boksen og hav altid for øje, hvordan jeres
podcast kan være synlig i alt, hvad i foretager dig.

2. Slip mindst tre afsnit på lanceringsdagen

Hvorfor? Fordi det ikke er alle emner, der interesserer dine lyttere. Giv
dem noget at vælge imellem, fremfor at de vælger den helt fra, fordi
emnet simpelthen ikke er interessant eller relevant for dem. Buffer (et
værktøj til sociale medier for små og mellemstore virksomheder) er i
deres research kommet frem til, at du minimum skal release 3 episoder
på premieredagen. Det er eksempelvis rigtig godt for Apples algoritmer,
og det øger chancen for, at du bliver synlig i ’Nyt og spændende’ eller
andre underkategorier.

Få den bedste start med jeres podcastFå den bedste start med jeres podcastFå den bedste start med jeres podcast

Hør de bedste råd
som podcast

lige her

https://buffer.com/
https://open.spotify.com/episode/1xhTZ6Q4na6J6YPbdouedw?si=674cd793a3074f0c
https://open.spotify.com/episode/1xhTZ6Q4na6J6YPbdouedw?si=674cd793a3074f0c


Vigtigst af alt, så snart den er udgivet, skal i få så mange som
overhovedet muligt til at anmelde og følge podcasten. Opfordr dem til at
trykke følg eller follow, for det viser sig, at det ikke er antallet af lyttere,
der er afgørende for, at i lander i toppen i hitlisterne. Det er antallet, og
ikke mindst fremgangen, af followers, der er afgørende.

3. Tilbyd lytterne noget gratis

På den måde engagerer i lytterne med noget helt konkret – det kan være
1-3 forskellige giveaways, som lægger sig tæt op ad emnerne, som i tager
op i episoderne. Hvis du har et event, kursus el.lign., kan i tilbyde lytterne
en rabat som stor tak for, at de vælger at lytte med. Bare husk at fjerne
det igen eller sætte en skæringsdato på, så i ikke 1-2 år efter får
henvendelser fra lyttere, der vil have samme rabat. Vi vender også tilbage
til dette længere nede.

4. Få andre til at nævne din podcast

Er der et medie, en eller flere virksomheder, influencere eller hvad det nu
kan være, som kan nævne jeres podcast på launch-dagen eller de
efterfølgende dage, vil det bestemt øge mulighederne for at få flere
lyttere fra start. Mit gode råd til jer er, at det selvfølgelig skal være
relevante personer, der nævner jer, da du kun ønsker relevante lyttere. I
ønsker kun at ramme dem, som har en helt specifik interesse i det
overordnede tema eller emne, som podcasten kredser sig omkring.

5. Vær gæst på andres podcasts

Er en i virksomheden så heldig at få lov til at deltage i en anden podcast,
så spørg lige, om du ikke må fortælle kort om, at du har, eller snart
lancerer, en podcast. Så længe, i bare fokuserer på at dele ud af jeres
viden generelt, gør det bestemt ikke noget, at i lige nævner jeres podcast.
Det er til gavn for jer, og det er ikke, hvad jeg vil betegne som at være en
træls sælger!

https://uglifruitproductions.dk/hvordan-udgiver-man-en-podcast/


Må man overhovedet sælge i en podcast? Engang var mit klare svar NEJ!
Det er det stadig til dels, men… jeg er også blevet mere large på dét
område. 

Det siger sig selv, at I som virksomhed ikke bare må starte ud med at
fortælle, hvor fantastiske I og jeres produkter/ydelser er.

Det vigtigste er, at I igennem længere tid har sparet en masse op på
karmakontoen og fodret jeres lyttere med tusindvis af guldkorn, for så er
der ikke noget i vejen for, at I fortæller, hvordan I helt specifikt kan
hjælpe jeres potentielle kunder med de udfordringer, de står med. Kun på
den måde får I succes med at sælge i jeres podcast. 

Bare husk, at jeres primære fokus altid bør være; ”Hvilken værdi kan vi
tilbyde mine (kommende) lyttere, kunder og følgere medvores podcast?”
Det er den stærke, personlige relation til jeres lyttere, og en god portion
tillid til jeres evner, som skal sikre jer, at podcasten sælger og skaffer jer
flere kunder. 

Sådan sælger jeres podcastSådan sælger jeres podcastSådan sælger jeres podcast

Sådan bliver podcasten jeresSådan bliver podcasten jeresSådan bliver podcasten jeres
virksomheds fortrukne lead magnetvirksomheds fortrukne lead magnetvirksomheds fortrukne lead magnet

Kan man tiltrække nye, lækre og varme leads igennem en podcast?
Svaret er ja! Som vi allerede har omtalt, opbygger podcasten, gennem
jeres ekspertise og fokus på at levere relevant indhold, 
en større tillid til jer som virksomhed, samt 
opbygger stærke relationer, før den 
potentielle kunde har købt af jer. 



Men det er også muligt, at jeres kommende podcast kan fungere som en
lead-magnet på andre måder. I skal bare levere ENDNU MERE relevant og
godt indhold, der læner sig tæt op ad emnet i en specifik episode, og som
igen er relevant for jeres målgruppe. Groft sagt, I skal ikke servere en
guide til at stege den perfekte bøf til en veganer. 

Det klare mål skal være at få lytterne til at købe eller signe sig op til jeres
nyhedsbrev. Det kan gøres ved:

1) At tilbyde lytterne en guide, checkliste, white paper eller e-bog med
relevant indhold til episoden. Hvis I eksempelvis udgiver en episode om
at ”Få succes med Facebook annoncering som soloselvstændig,” så giv
lytterne mulighed for at downloade en step-by-step guide med jeres
vigtigste bulletpoints ved at signe sig op til jeres nyhedsbrev.

2) At tilbyde lytterne forhåndsretten til at købe, eller en eksklusiv rabat,
på eksempelvis et onlinekursus.

3) Giv jeres lyttere en early-bird rabat på et kommende arrangement,
som I har lige på trapperne.

For at få potentielle kunder til at købe eller signe sig op til jeres
nyhedsbrev, er det vigtigt, de føler sig forkælet. Jeres præsentation skal
være medvirkende til dette.

Pssst. Der er også andre muligheder, hvorpå jeres podcast kan sælge
MERE til jeres eksisterende kunder, hvis I gør det helt rigtigt. Denne
metode kan bruges uanset jeres produkt. Lad os tage som eksempel, at I
sælger fysiske kurser, onlinekurser, workshops og/eller 1:1 forløb. Her
kan I bruge podcasten til at vedligeholde den gode relation og tilliden til
jeres ekspertise ved at forkæle jeres kunder endnu mere. 



Typisk har I et supplerende produkt, som er det næste naturlige køb for
jeres eksisterende kunder. Jeg giver jer her et eksempel på, hvordan det
kan gøres:

Hvad hjælper vi med hosHvad hjælper vi med hosHvad hjælper vi med hos   
Ugli Fruit Productions?Ugli Fruit Productions?Ugli Fruit Productions?

Vi er nået til vejs ende, og vi håber inderligt, at denne guide vil hjælpe jer
i gang med jeres unikke podcast. 

Hos Ugli Fruit Productions producerer vi podcasts af høj kvalitet og
hjælper virksomheder med at sælge og nå ud til endnu flere potentielle
kunder gennem podcastmediet. Vi har bl.a. hjulpet Aalborg Kommune,
Business Danmark, Frie Selvstændige, Google-bureauet LAZZAWEB og
uddannelsesvirksomheden TACK International. Vores klare mål er, at det
skal være så nemt som overhovedet muligt for jer at få produceret jeres
kommende podcast. 

Vi sørger for alt fra idé til udgivelse af podcasten samt produktionen af
flere episoder. 

Giv os endelig et kald på 71904292 eller skriv på
jl@uglifruitproductions.dk

Du kan også booke 30 min. gratis sparring her, hvis du ønsker at blive
klogere på, hvordan I kan bruge mediet i jeres branding og salg.

mailto:jl@uglifruitproductions.dk
https://uglifruitproductions.dk/kontakt/


Extra goodies for you my friend!Extra goodies for you my friend!Extra goodies for you my friend!

PodcastGuiden #5
 

Få styr på alt det tek-
niske, praktiske og

udstyr

PodcastGuiden #11
 

Sådan får du din
podcast på Apple
Podcasts, Spotify

mm.

PodcastGuiden #12 

Sådan podcaster
du i en travl travl
hverdag med en
fyldt kalender.

PodcastGuiden #3 

5 dårlige undskyld-
ninger der for-
hindrer dig i at
podcaste

https://open.spotify.com/episode/1MDyjqHc7cBK9LmeMtQo3l?si=52d604570e8a42bf
https://open.spotify.com/episode/5x9P861PEQD5t2GNe2IdAe?si=a3eafa6fa6164dd9
https://open.spotify.com/episode/4OfJD3hzS9kcL4Hi7iVCAs?si=203b48919c6a4807
https://open.spotify.com/episode/463RCDCRO33lSpdfx6bMXd?si=2a7788548f514d8a
https://open.spotify.com/episode/1MDyjqHc7cBK9LmeMtQo3l?si=52d604570e8a42bf
https://open.spotify.com/episode/4OfJD3hzS9kcL4Hi7iVCAs?si=203b48919c6a4807
https://open.spotify.com/episode/463RCDCRO33lSpdfx6bMXd?si=2a7788548f514d8a
https://open.spotify.com/episode/5x9P861PEQD5t2GNe2IdAe?si=a3eafa6fa6164dd9

