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BLIV FUNDET
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Er du online?



Hvor mange har en hjemmeside der 
tilfører virksomheden værdi?

Hvad består din online 

tilstedeværelse af?



Hvad består din online 

tilstedeværelse af?

Hvor mange er ikke tilfredse med det de 
får ud af deres hjemmeside?



Sådan fungerer Google



Den semantiske søgemaskine

• Semantik – Ordenes betydning og deres mening i 
sammenhæng

• LSI - Latent Semantic indexing
– Kortlægge hvilke begreber der er vigtigste i din tekst.

• RankBrain
– Machine learning og AI
– Søgehensigt: Målet for søgningen.



Eksempel – ”Pizza”
Søgemaskinen – skal gætte på din hensigt

• En søgning på Google: ”Pizza”
– Google Ads :

• Pizzaudbringning og evt. nærliggende pizzeriaer/italienske restauranter

– Google My Business:
• Lokale pizzeriaer/italienske restauranter

– Organiske resultater
• Pizzaopskrifter
• Hvad er en pizza – Wikipedia (Google Knowledge Graph)
• nærliggende pizzeriaer/italienske restauranter



Søgemaskinemarkedsføring



Kan du finde din 
virksomhed?
• Hvor mange kan finde deres virksomhed, 

med en søgning på virksomhedens navn?

• Hvor mange bliver vist mere end ét sted?
– Paid, Organisk eller Google My Business?

Google My Business



Paid Search – (Google Ads)
Fordele

• Effektiv måde at få flere besøg til dit

website

• Du betaler kun hvis en bruger klikker

• Du har fuld kontrol over dit forbrug

• Pull-markedsføring

• Du er tilstede, når brugeren søger dit

produkt/ydelse



Den røde tråd

• Folk søger ”Levis Cowboybukser”

• De ser ordet ”Levis Cowboybukser”i din 
annonce

• De lander på en side med ”Levis 
Cowboybukser”



Google Shopping



Google Ads



Opsæt konto



Værktøjslinjen



Kampagnestruktur



Opret kampagne

• Budget

• Sprog

• Geografi

• Annoncerotation

• Kampagnetype



Med eller uden mål (machinelearning)



Vælg type



Målsætning – kan udelades













Annoncegruppen + søgeord



Smarte søgeord

• Folk søger, som de tænker 

• SøgeordsTyper

o Fleksible, den Løse Kanon…

o +ord1 +ord2

o [Eksakte]

o -Negative ord (sex, gratis ) 

Når der søges:

2 ord 28,91 %
3 ord 27,85 %
4 ord 17,11 %
1 ord 11,43 %
5 ord 5,25 %
6 ord 3,68 %
7 ord 1,59 %

Kilde: Onestat.com



Fleksible, den Løse Kanon…
• Levis Cowboybukser
• Cowboybukser

• Cowboybukser levis
• Cowboy bukser
• Comboybukser
• Bukser Cowboy 
• Bukser
• Fløjlsbukser
• Skjorte
• Torsk bukser
• Levis



+cowboybukser
• Levis cowboybukser
• Cowboybukser

• Cowboybukser levis
• Cowboy bukser
• Comboybukser
• Røde Cowboybukser til fest
• Bukser Cowboy 
• Bukser
• Fløjlsbukser
• Skjorte
• Torsk bukser
• Levis



[levis cowboybukser]
• Levis cowboybukser
• Cowboybukser
• Cowboybukser levis
• Cowboy bukser
• Comboybukser
• Røde Cowboybukser til fest
• Bukser Cowboy 
• Bukser
• Fløjlsbukser
• Skjorte
• Torsk bukser
• Levis



Skriv annoncer

Title 1: 30 anslag
Title 2: 30 anslag
Title 3: 30 anslag (Dynamisk)

Path: 2 felter
Description 1: 80 anslag
Description 2: 80 anslag (Dynamisk)

Extensions 



Annoncen



Display/Banner annoncering



Display annoncering
Fordele

• Fuld kontrol over dit forbrug

• Stor eksponering for pengene

• Du betaler kun hvis en bruger klikker

• Præcis sporing af virkningen

• Præcis målretning

• God til branding

Emne/Interesser Placeringer Remarketing





ReMarketing
Målret mod forbrugere der har

• Besøgt din hjemmeside

• Har set specifikke produkter eller har været i

indkøbskurven

• Har købt fra dig før

Skab annoncer som følger dine kunder med 

størst købspotentiale rundt på internettet. Med 

relevante og personalificerede tilbud.

Behov

Viden

Interesse

Overvejelse

Beslutning

Køb

Genkøb

Anbefaling

Google Remarketing lader dig annoncere direkte til de bedste leads



Opsæt ReMarketing



Opret målgruppe i Analytics

Obs – link til dine Ads Først





Google Ads ->  Display









Vi styrer selv målgruppen 



Annoncer

• Google laver banner

• Du laver Banner



Responsive bannere

• Logo

• 2 billeder (1200 x 1200 + 1200 x 628)

• Overskrift

• Lang overskrift

• Beskrivelse











OBS! 
Cookies og Privatliv

• Husk at have en synlig cookiepolitik på din hjemmeside

• Husk at nævne brugen af Google Analytics i din 
cookiepolitik

• Læs mere:
erhvervsstyrelsen.dk/hvordan-overholder-jeg-cookie-
loven



Optimering



Optimering af Google Ads

• Optimer CTR

• Budstrategi: $ x CS

• Søgetermer

• Annoncer

• Pil og put



ROAS



Lektier



Læg en online strategi

Søgemaskiner

Bannere Sociale medier

Anmeldelser Remarketing

Blogs
Email 

marketing

Start med 

målet

Byg dit brand Skab salg i dit

nuværende marked

Forbedre dit

image

Lancering af

produkt eller

kampagne

Bannere

Video 

annoncering

Sociale medier

Fastholdelse af

kunder

Video 

annoncering

Bannere

Sociale medier

Video 

annoncering

Byg

markedsføring

ovenpå

Søgemaskiner



Next steps

• Arbejd videre på dine succeser og udbyg din 
strategi

• Sørg for at sporingen på din hjemmeside er på
plads og fungerer

• Test din strategi af på kort sigt

• Husk den røde tråd!


