
Skab trafik
Til din hjemmeside



Agenda
1. Søgemaskinemarkedsføring
2. Display/Banner annoncering
3. Video markedsføring
4. Analytics
5. Din online strategi



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



Hvor mange kan finde deres virksomhed når
de søger efter deres branche I lokalområdet?

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

Hvad sker der, hvis du søger 
efter din branche?



Inbound/Content marketing
Fordele

• Du anses (potentielt) som ekspert i dit fag

• Du bliver (potentielt) mere troværdig i dit fag

• Du får (potentielt) varme leads på baggrund af din 

ekspertise

• Content: Indholdet sikrer dig større synlighed på

Google og sociale medier



Paid Search – (AdWords)
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



Thomas T. Sloth
i-Strategi.dk



Den røde tråd
• Folk søger ”Levis Cowboybukser”
• De ser ordet ”Levis Cowboybukser”i din 

annonce
• De lander på en side med ”Levis 

Cowboybukser”



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

Søgning på Google: 
Levis Cowboybukser



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

Søgning på Google: 
Levis Cowboybukser



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

Søgning på Google: 
Levis Cowboybukser



Skriv annoncer

Title 1: 30 anslag
Title 2: 30 anslag
Path: 2 felter
Description: 80 anslag

Extensions 



Google Shopping



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



Affiliate
Fordele

• Sender god trafik til din hjemmeside

• Leadet har allerede godkendt din ydelse

• Et godt købsflow skal lukke købet



Video markedsføring



Youtube Marketing
72 timer hvert minut!
• Kanal ikon (800x800) = Profilbillede
• Kanal baggrund (art) (2560 x1440 )
• Læg et thumpnail op med video
• Opload en trailer til nye besøgende (upload

eller YT-url) http://www.youtube.com/user/realannoyingorange



Gode Youtube tips
• Tænk kreativt 

- Budskab de første 3 sekunder
- Lav noget fængende

• Lav godt indhold (content)
• Pas på tiden – hellere flere korte end en lang
• Segmenter – målret indholdet og gør det 

personligt
• Annoncer med din video på andre kanaler og på 

YT
• Del dit indhold på andre netværk
• Brug populære tags



Youtube-strategi
• Langtisdsholdbar kanal
• Undervise eller underholde?
• Videoer, der ses til ende giver højere placeringer.
• Opload jævnligt
• Gå efter interaktion: abonner, ”kan lide”, 

kommentarer.



Du har 15 sekunder!

• Kvalitet i lyd, klipning og billedudsnit
• Vind tillid med en hurtig animeret 

introduktion/hurtige klip om, hvad der vil 
komme.

• Tænd nysgerrigheden
• Gør-det-selv: Vis resultat først.
• Tydelig ”call 2 action”



YT-annoncer via AdWordsd



DollarShaveClub.com



Google Analytics



i-Strategi v/Thomas T. Sloth



I dag:



Kender du svarene på disse
spørgsmål?

• Besøger folk din hjemmeside?
• Hvordan finder folk din hjemmeside?
• Hvor i landet kommer besøgene fra?
• Hvilke sider kigger de på?



Besøger folk din hjemmeside?



Hvordan finder folk din 
hjemmeside?



Hvor i landet kommer
besøgene fra?



Hvilke sider kigger de på?



Kan din hjemmeside lave 
besøg om til kunder? … Og gør den det?



De vigtigste begreber

• Sessioner
• Brugere
• Afvisningsprocent
• Kilde/medium
• Mål (“Konverteringer”)



Google Analytics In Real Life 
- Online Checkout

https://www.youtube.com/watch?v=3Sk7cOqB9Dk



Flere eksempler på målbar data:
Enhed (computer / tablet / mobil)



Flere eksempler på målbar
data: Interesser og markedssegmenter



Flere eksempler på målbar
data: Trafikkilder - kanaler



Eksempel på mål:
Case 1: “Hvor mange af mine besøg booker tid til
klipning og hvilken enhed bruger de?”



Eksempel på mål:
Case 2: “Hvor mange af mine besøg køber i
webshoppen og hvilken trafikkilde kom de fra?”



Eksempel på mål:
Case 3:  “Hvor mange af mine besøg tager kontakt via 
formularen og hvor i landet kommer de fra?”



Case: 4 ROAS



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



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!



Goodwill
• Aktiv i foraer fx amino.dk
• Del ud af din ekspertise
• Bliv en autoritet på dit område

Amino.dk (15 min.)
• Besøg og lær af amino
• På amino får du et godt SEO-footer-link.
• Lær SEO, regnskab og meget mere


