
Succes online – Træning #3



#3 – Skab mere trafik

Agenda

• Siden sidst

• Sådan skaber I mere trafik

– Gør som i plejer– Gør som i plejer

– Gør det nye

• Afslutning



Salgskanaler

Hvad virker?



Online markedsføring

Søge
• AdWords (Merchant)
• SEO
• Lokale (Google+)

Henvis-

• Partners (amazon, 
eBay)

• Links

Webshop/ -site

Henvis-
ning

• Links

• Affiliates

• Portaler mm

SMM

• Facebook
• LinkedIn
• Google+

• Twitter mm

Nyhedsbreve

Analytics

Kunder

Kunder



Hjemmeopgaver



SÅDAN SKABER DU MERE TRAFIK



Gør som i plejer...

.....og I vil få flere besøgende på jeres 
hjemmeside!



Gør det nye...

....og i vil få endnu flere (og bedre)!



NYE MARKETING MULIGHEDER



Prioritering og fokus

”Uanede” muligheder der kræver fokus og is i 
maven....



Pull VS Push marketing

• Pull

– Forbrugeren efterspørger information og 
markteing

• Push

– Du forsøger at ramme forbrugeren



Marketing muligheder

• Google Adwords: Pull
• Søgemaskneoptimering: Pull
• E-mail markedsføring: Pull (Lidt push)
• Facebook: Pull / Push
• Remarketing: Pull / Push• Remarketing: Pull / Push

.....
• TV-reklamer: Push
• Direct mail: Push
• Display-annoncer Push



GOOGLE ADWORDS / SEO



Den moderne telefonbog



Den moderne forbruger ser dette



Google Adwords VS SEO

• Det samme….og så alligevel ikke

Adwords SEO

Pris Fast pris pr. klik + evt. honorar Pris honorar / tid – ukendt resultat.

Tid (Næsten) Fast tidshorisont Ukendt tidshorisontTid (Næsten) Fast tidshorisont Ukendt tidshorisont

Resultat (Næsten) Fast resultat målt på klik Ukendt tidshorisont



GOOGLE ADWORDS



Google Adwords

• Hvor mange har erfaring?



Adwords kort fortalt

Søgeord Annoncetekst

Bud
Kampagne 

indstillinger



Kompositionen – det store overblik

Kampagne Kampagne

Keywords

Annoncegrupper Ads

Søgeord Søgeord

Ads

Søgeord

Thomas T. Sloth

i-Strategi.dkThomas T. Sloth - www.i-Strategi.dk



En kampagne kort fortalt (eksempel)

Jeg vil gerne vise folk i Aarhus (radius 20km) der 
søger efter ordet ”tømrer” denne annonce:

Jeg ønsker at betale max 8kr. pr. klik og vil maks 
bruge 20kr dagligt i en måned.



Udbytte af kampagnen (eksempel)

Kampagnen har givet totalt 100 kliks til en gns. 
Klikpris på 6,2kr – der er totalt brugt 620kr

Ud af de 100 klik på hjemmesiden har 10% Ud af de 100 klik på hjemmesiden har 10% 
udfyldt en kontakt formular.

Ud af de 10 formularer er der givet 5 tilbud og 
lukket 2 ordrer til en samlet værdi af 18.500kr



Værdi af kampagnen

Brugt – 620kr

Udbytte – 18.500kr

ROI: 29ROI: 29

Hvis der var brugt - 6.200kr

Udbytte – 185.000



Evaluering af kampagne?



Muligheder med Google Adwords

Opsæt og opbyg kampagner selv

Eller

Gør det I samarbejde med professionelle

Lokal konsulent / Nye kunder (Google service)



Den gode adwords kampagne

Den rigtige kampagne strategi...

Med de rigtige søgeord

Den rigtige måling



Søgeordstyper / valg af søgeord

Undgå at betale for dyre og forkerte søgeord med

den forkerte kampagne opbygning.



Smarte søgeord

• Folk søger, som de tænker! 

• SøgeordsTyper

o Fleksible, den Løse Kanon…

o +ord1 +ord2o +ord1 +ord2

o ”Søgesætning”

o [Eksakte]

o -Negative ord (sex, gratis,… )

o QS 

Thomas T. Sloth - www.i-Strategi.dk



Annoncetekster

Ingen annoncer der vil sælge røde skjorter?



Annoncer og landingpages

Google.dk
Du søger ”rød 

skjorte”

Du lander på 
forsiden

Du skal selv 
finde den røde 

skjorte



Kampagne indstillinger

• Dagligt budget – hvad må der bruges?

• Geografisk målgruppe – hvem rammer du?

• Konverteringer – hvem konverterer?



Adwords

• Spørgsmål og kommentarer?



SØGEMASKINEOPTIMERING



Hvem har arbejdet med SEO?

• Hvad har I gjort?

• Hvad har resultaterne været?



Hvad er SEO?

Optimering af en hjemmeside således at 
søgemaskinerne placerer hjemmesiden øverst 

på relevante søgeord, og derved tiltrækkes på relevante søgeord, og derved tiltrækkes 
relevant trafik.



SEO er en form for trylleri



SEO ingredienser

Teknik / kode Indhold / tekst Billeder mv.

LinksHastighed
Manipulerende 

adfærd

Google+
Og MANGE 

andre faktorer



Hvordan laver du SEO?

Google webmaster guidelines: 
https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=da

Fokus på:Fokus på:

– Design og indhold

– Tekniske retningslinjer

– Retningslinjer for kvalitet



SEO

• Opskriften på den bedste side…. 
• URL
• Head: <titel>  & <meta description>
• Body: 

– OverskrifterOverskrifter
– Unik og sigende brødtekst
– Links ud
– Billeder

• ….Og en masse andre småting, der tilsammen gør en 
helhed.

• Links ind og ud
• Ét søgeord til én landingsside… 

Thomas T. Sloth - www.i-Strategi.dk



Teknisk optimering

• Den rigtige kodekvalitet og struktur 
søgemaskinerne kan læse.

• Klares af de fleste moderne CMS systemer • Klares af de fleste moderne CMS systemer 
som Wordpress, Umbraco mv.



Indhold / tekst

Det folk 
Det der står 

Det folk 
søger efter

Det der står 
på din 

hjemmeside



Links

• Links kan ses som ”stemmer” jf. Google´s 
algoritme – en stemme kan forbedre 
placeringen i søgeresultatet.



Kilder til links

• Anbefalinger

• Fagportaler

• Glade og tilfredse kunder

• Forums mv.• Forums mv.



”SEO/Linkbuilding” – do´s / don´ts

Do´s 
• Skab kun naturlige og 

relevante links

• Fokuser på kvalitet og 
brugeroplevelse

Don´ts 
• Lej en inder til at lave 

10.000 links for 10$

• Skriv ikke-relevante 
kommentarer på blogs

• Fokuser på kvalitet og 
brugeroplevelse

• Accepter at der ingen 
facitliste er på SEO

kommentarer på blogs

• Lav 1000 sider med skjult 
tekst

• Forsøge at ”snyde 
Google”



NYHEDSBREVE



Nyhedsbreve – erfaring?

Din egen marketing kanal direkte til brugeren



Muligheder med nyhedsbreve

• Salg gennem viden

– Tømrer: ”Få lappet taget inden efterårsstormen”

– Advokat: ”Har du styr på dit testamente?”

• Salg gennem kampagner

– Butik: Print denne mail og få 10% rabat

– Webshop: Nyt mærke i webshoppen / Fri fragt



Hvad kræves der

System til 
udseendelse

Modtagere 
(permissions)

Indhold i 
nyhedsbrev



Systemer til udseendelse

• Vi anbefaler 2 systemer

– MailChimp

– Uvibox (dansk)

• Fordele

– Gratis at komme Igang med

– Billige driftsomkostninger

– Høj kvalitet og brugervenligt interface



Systemerne sørger for at

• Udseende nyhedsbrevet

• Sikre læsbarhed i alle browsere/klienter

• Give dig statistik om brugerens performance

• Håndtere afmeldinger og spam klager• Håndtere afmeldinger og spam klager

• Og mange andre ting...



Modtagere (Permissions)

Hvem kan du sende dit nyhedsbrev til?

Tilmeldte på 
hjemmesiden

Eksisterende 
kundeemner

Indsamling på 
messer

Tilmeldte på 
hjemmesiden

Eksisterende 
kundeemner

Indsamling på 
messer

Konkurrencer 
der rekrutterer 

adresser

Indsamling i 
butik





Beløn brugeren ved tilmelding



Fysisk butik

• Spørg kunderne om tilmelding

– iPad i butik

– Sedler, der udfyldes ved kassen…



Hvad skal du sende til modtageren?

Du vil gerne...

Gøre opmærksom på dig selv...

Fokusere på dine produkter...Fokusere på dine produkter...

Skabe salg...

Undgå at folk afmelder sig...

� Eksempler på nyhedsbreve �



Typer af indhold

Indhold til et nyhedsbrev

Tilbud
Produkt 
nyheder

Tilbud
nyheder

”What´s in it 
for me”

Info om 
virksomheden



Hvor tit kan man sende ud?

Dagligt? (Flere gange?

2-3 gange om ugen

MånedligtMånedligt

Årligt



Anbefalinger

• Anbefalinger

– Webshop 1 gang ugentligt

– Tømrer 1 gang månedligt med viden + tilbud

– Fysisk butik 1-4 gange månedligt afhængig af – Fysisk butik 1-4 gange månedligt afhængig af 
aktiviteter / kampagner

• Vigtigt at understrege der ikke er ”noget facit”



Måling af nyhedsbreve

Hvor mange er leveret?

Hvor mange er åbnet?

Hvor mange har klikket?



SOCIALE MEDIER



Facebook / Google+

Der skal ikke bare laves en social side fordi at 
alle andre gør det..

....der skal være noget på hjerte....der skal være noget på hjerte

.....der skal være værdi for forbrugeren



FACEBOOK



Er det relevant for jer?

Der skal ikke bare laves en Facebook side fordi at 
alle andre gør det..

....der skal være noget på hjerte....der skal være noget på hjerte

.....der skal være værdi for forbrugeren



Facebook sider

Opret en 
Facebook side

Skab 
interaktionen

Få fans



Dine Facebook-posts skal...

....skal være relevante

...skal skabe værdi for modtageren

....skal komme på det rigtige tidspunkt

....skal ikke komme for tit – ej heller for sjældent











Annoncering på Facebook

• Mulighed for at booste det virale

• Markedsføring ud fra
– Hvad folk kan lide
– Alder– Alder
– Geografi
– ...Og alt det andet Facebook ved

• Hav succes med din side før du annoncerer! 
Annonceringen skaber ikke en succes



Hvad kan I poste på de sociale medier?



GOOGLE ANALYTICS



Opsummering af Google Analytics

Gennemgang af rapport for alt hvad vi har lært og lavet ☺

Motivation til fremtidigt arbejde

• SEO• SEO
• Facebook
• Adwords

• Brugeradfærd
• Nyhedsbrev

• Sociale medier
• Konverteringer



HJEMMEOPGAVER



Hjemmeopgaver

1. Vælg de online marketing kanaler I vil prøve 
af

2. Igangsæt aktiviteter (gerne flere) – gør det 2. Igangsæt aktiviteter (gerne flere) – gør det 
enten selv eller allier jer med professionelle

3. Evaluer på aktiviteter og find ud af om det 
har givet jer nye kunder


