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Sociale medier i Kina

Sociale medier i Kina - Basics



WeChat og Weibo er de to dominerende sociale medier i Kina



Hvorfor er sociale medier så vigtige for marketing i Kina?

• Generelt meget lav tillid til 
alt ”officielt”

• Anbefalinger fra venner og 
forbindelser vejer tungt



Søgemaskine CPC er problematisk

• Kinas største søgemaskine 
Baidu har været involveret i 
mange skandaler

• Baidu er absolut dominerende 
på søgemarkedet, men har 
meget lav tillid.



De sociale medier udfylder et tomrum

Samlet over 1 milliard brugere

• Troværdig information en 
sjældenhed i Kina

• De sociale medier tilbyder 
information der ofte er 
utilgængelig andre steder

• Resultatet er at de sociale 
medier er langt vigtigere i Kina 
end på andre markeder



Resonans 共鸣

Kinesisk online markedsføring
bruger ofte temaer fra dagliglivet
for at opbygge en tæthed og
engagement mellem forbruger
og brand.

Denne resonans eller fælleskab
er særlig vigtig i et samfund som
det kinesiske hvor tilld er en
sjældenhed.

”Sig farvel til at 
spise smog til 
morgenmad! ”



Interaktion 互动

Man kan ikke overvurdere betydningen
af interaction.

Segmenteret kommunikation, 
engagerende konkurrencer, real time 
chat beskeder til følgere, kun fantasien
sætter grænser, men husk….

Den kinesiske forbruger ser dig som en
levende del af den sociale verden, og
IKKE blot en butik.



Kinesere er meget tilbøjelige til at efterlade kommentarer både positive og negative
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Delbarhed 转发

For at være stærkt delbar i Kina skal en post være:

- Segmenteret og ramme præcist

- Konsistent fremkalde følelser forbundet med brandet

- Diskutere og bruge temaer der er hotte pt i Kina

Kort sagt er den kinesiske forbruger villig til at engagere sig 
med brands, men forventer også at blive underholdt, 
begejstret og uddannet af brandet.       

”Don´t Run Wild! ”



Key Opinion Leaders (KOL)

På et marked som det kinesiske hvor personlige
anbefalinger spiller en central rolle i
købsbeslutninger, er det ikke overraskende at 
KOL´s er en vigtig del af de fleste brands online 
brand strategi. 

Vær opmærksom på:

Det er et udbredt problem at KOL´s med mange 
følgere har såkaldte “zombie fans”. 



Eksempel på KOL promovering på Weibo

Delt produkt med 
direkte ecommerce 
link

KOL afholder en 
konkurrence med 
produkter hvor 
brand navnene 
nævnes



Udnyt mærkedage借势

Januar
1/1 Vestligt nytår
5/1 La Ba festen
13/1 Nytårs hjemrejse starter (chunyun)
27/1 Chuxi (kinesisk nytårsaften)/Ferie starter
28/1 Kinesisk nytårsdag

Februar
2/2 Nytårsferien slutter
3/2 Li chun (trad. forår starter)
11/2 Yuanxiao festen
14/2 Vestlig valentines dag
21/2 Tilbagerejse efter nytårsferien slutter 
(chunyun)

Marts
8/3 Internationale kvindedag
22/3 Spar på vandet dag
25/3 "1 time for jorden”

En strategi der ofte bruges på de sociale
medier i Kina er for brands at poste 
content omkring særlige mærkedage.

Dette er kendt som jieshi, bogstaveligt at
“låne indflydelse” fra mærkedagen til at 
booste en kampagne. 
Generelt markerer kineserne mange flere
mærkedage end er normalt i vesten. 





Mere end bare en chat platform



Direkte adgang til brugerens inbox med Wechat service konto

• Post op til 4 beskeder til dine følgere om 
måneden.

• Dine posts vil blive vist individuelt og 
med notifikation i følgerens chat 
oversigt.

• Segmenter dine modtagere.



Wechat – Service konto

Virksomhedens Wechat service konto vil 
være det første sted den kinesiske 
forbruger går hen for at lære mere om 
brandet.

• Bruger scanner QR kode og 
ankommer til konto

• Dybdegående info

• Tekst/video/lyd

• Højt engagement 

• Mulighed for undersider med brand 
historie, e-commerce, crm og meget 
mere

Servicekonto forside

Artikel åbnes



Følgere på Wechat er meget engageret i brand content
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Gaming

Social commerce

Use Wechat sports

Use "Wechat Shake" feature

Sharing stickers/emoji

Mobile payments

Sending/receiving money (e.g. Red Pocket)

Reading content via followed public accounts

Sharing information (image, voice messages, video, etc.)

Browsing and posting on Moments



Udnyt dette og post dybdegående content



Michael Kors postede deres brand story som en lang artikel 

• Ingen tekst begrænsninger

• Gode billeder

• Engagerende fortællestil





Real-Time feed som på Twitter 

- Ingen algoritme som på Facebook, 
så der er skarp konkurrence om 
følgernes opmærksomhed

- Videoer, billeder og call-to-actions 
giver øget synlighed.

- Posts med overvejende tekst slår 
IKKE igennem.



Spændende billedside er nøglen på Weibo 

3 x 3 billed collage er en god måde 
at vise engagerende content til 
følgerne.



Mange muligheder for at gøre posts spændende og engagerende 



Interaktive konkurrencer er en god måde at inddrage sine følgere 

Fjällräven konkurrence

Indsend
billeder af
tasken set på
gaden og vind!



Multi platform kampagner



Tmall Global 8.8 Wechat/Weibo kampagne

• World Shopping Festival

• Kinas førende e-
commerce portal 
afholder sales event med 
udenlandske brand

• Kampagne bygger op til 
stor udsalgs event

• Optimal udnyttelse af 
begge platformes styrker



Indhold der resonerer med følgerne

Sig farvel til den kedsommelige hverdag! Farvel til alle de daglige ting! 
Alle de irriterende men uundgåelihe problemer farvel!
8/8 Tmall Global #åben en ny verden#

Sig farvel til det trætte
ansigt du ser i spejlet
hver morgen!

• Scener (GIF) fra den kedelige 
dagligdag 

• Opfordring til at sige farvel til 
den grå dagligdag

• Gå på opdagelse i en helt ny 
verden igennem eventet



Reaktions skabende indhold

#åben op til en Ny Verden# Vågn op i et japansk soveværelse, tag til Europa om eftermiddagen og
foder duer, se en koncert i Korea og spis alt hvad du kan på et taiwanesisk nattemarked indtil kl 3 om 
natten… I Den Nye Verden kan vi gøre lige præcist hvad der passer os!
Tmall Globals seks porte til Den Nye Verden har allerede åbnet sig, skynd dig og fortæl os hvilket af
disse scenarier du gerne vil leve i!

En af de 6 porte til “Den 
Nye Verden”

• Farverige og indbydende 
billedside

• Illustrationer af den ”Nye 
Verden” eventet åbner for 
forbrugeren

• Opfordring til følgerne om at 
kommentere på hvilken 
”Verden” de vil foretrække

• Livlig online diskussion (Weibo)



Indhold med høj grad af delbarhed

Sig farvel til “rejser” der aldrig
kommer videre end sidste
metro stop!

• Sjovt indhold med høj grad af 
empati

• Afgørende at der tales i 
følgernes eget sprog på grund 
af overfølsomheden overfor 
”officiel” tone

• Høj grad af resonans med 
følgerne gør disse posts meget 
delbare



Udnyttelse af begge platformes unikke styrker

Tmall postede alle billederne i en 
lang artikel og udnyttede på 
denne måde effektivt Wechat’s
format og brugeradfærd.



Udnyttelse af begge platformes unikke styrker

På Weibo bliver 
platformens styrker 
udnyttet ved brug af 
visuelt flotte 
interaktive GIFs.



Sociale medier i Kina

Markeds insights igennem 
sociale medier og e-commerce
platforme



Insights fra E-Commerce og Sociale Medier

Hvis man forstår at bruge det så er de forskellige kinesiske online platforme
guldgruber af værdifuld information  

• E-commerce platforme: Meget store mængder anmeldelser kan bruges til at 
kortlægge produkt specifikke udfordringer.

• Sociale medier kan bruges til at spotte trends og diskussioner mellem
meningsdannere.



Insights fra e-commerce platforme

For udenlandske design brands kan produktion i
Kina ofte ses som et problem som illustreret her:

”Mange venner og kolleger har tasken, jeg er også blevet 
fristet. Det er meget solidt håndværk. Bare ærgeligt at 
produktet er produceret her i landet, mange detaljer kan 
gøres bedre.”

På samme måde kan de mindste fejl føre til
mistanke om kopi produkt:

”Der er ikke taget nok hensyn til detaljerne. Læderet 
bliver let kradset og føles som kunst læder. PS. Min kollega 
sagde at det lignede en kopi i god kvalitet”



Insights fra Wechat og Weibo – Hver deres fordele

Wechat og Weibo er guldgruber af relevante markeds insights, men der er stor forskel på
den info man kan finde på hver enkelt platform. 

• Bedst egnet til at få dybdegående information fra 
meningsdannere og medier.

• Begrænset mulighed for at følge bruger reaktioner og 
diskussioner da disse er lukket inde i ”vennecirklen” 

• Weibo er det bedste sted at starte når man skal lære den 
enkelte forbrugers reaktion på et mærke en trend, eller 
noget helt tredje, da det er et 100% åbent system hvor 
alle kommentarer frit kan ses.



Effektiv brug af sociale medier i Kina kræver:

• At du kender din 
målgruppe

• At du kender den platform 
du poster på

• At du skaber indhold der 
resonerer, engagerer og får 
dine følgere til at dele det

• Brug den rette platform til 
indsamling af insights, der 
er stor forskel.
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