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Er du online?



Hvad består din 
online 
tilstedeværelse af?
Hvor mange er I gang?

Hvor mange har et website?

Hvem har en webshop?



Kan du finde din 
virksomhed?
Hvor mange kan finde deres virksomhed 
med en søgning på virksomhedens 
navn?



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

Hvad sker der, hvis du 
søger efter din branche?



Hvorfor skal du være online?



Hvor ofte er du online i løbet af en 
dag?
% of total

Source: eMarketer. April 2014



Væksten I e-handel

Kilde: FDIH

Advanced



Online strategi



Hvad er dine muligheder og hvad vil du?

Informere

Sælge
Inspirere



Online marketing strategi

Hvad vil du opnå?

Hvordan skal det ske? 

1. Undersøg markedet

2. Find dine mål/definér dine mål

3. Definér hvad der skal til for at 
opnå disse mål/beslut dig for din 
strategi

4. Find et budget der passer til dig



Sådan skaber du en 
hjemmeside



Hvad skal din hjemmeside 
indeholde?

• Hvad er dit mål?

• Hvad er din strategi?

• Hvad gør dine konkurrenter?



Hvad kræver en seriøs online tilstedeværelse?

• Dine forventninger skal 
afstemmes med dine 
ressourcer

• Sørg for at lave plads I 
budgettet til markedsføring 
og vedligeholdelse



Hosting 
Der er mange platforme, som tilbyder 
automatisk oprettelse, hosting og 
vedligeholdelse af en hjemmeside

Unoeuro.dk

Powerhosting

One.com

Wordpress

Meebox

Gigahost



Design – Content Management 
System
Et CMS gør det let at opdatere din 
hjemmeside, og du vil være oppe at 
køre i løbet af ingen tid.

Wordpress demo

Wordpress

Typo3

Drupal

Joomla!

Kentico

Concrete5

Magento

Shoporama



Design – Above the fold
Hvad loades øverst på dit website?

• Brug både tekst og billeder

• Folk vil hellere scrolle end klikke
– især på mobil.

• Brugervenlige design og
landingssider:

http://blog.hubspot.com/marketin
g/landing-page-examples-list



Den gode hjemmeside
• Alle sider er din startside! 

– Opbyg alle sider, så relevante informationer er tilgængelige.

• Lav unikt indhold

• Brug tekst frem for billeder

• Opdel siden i relevante emner

• Brug en overskuelig topmenu – og læg prudukter/kategorier og ydelser i sidemenuen 

• Vejledning til et Google-venligt website:

o https://support.google.com/webmasters/answer/40349?hl=da&ref_topic=3309300



Topmenu – et eksempel
• Forside

• Produkter/ydelser

• Nyheder

• Cases

• Referencer

• Medarbejdere

• Om os

• Kontakt



Hastighed og mobilvenlighed
To af de nyeste parameter der betyder noget for brugervenlighed – og SEO.

• Test mobilvenlighed:

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=da

• Test hastighed

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/



Den gode landingsside: ROTN
Google vægter især disse områder for en god landingsside.

• R = Relevant – Siden lever op til kundens forventninger, hurtig load-tid, god kode. 

• O = Original – Kun originalt og unikt indhold (ingen copy-paste)

• T = Transparent – Ingen popups, tydelige: ”om os”, handelsbetingelser, kontaktoplysninger, 
cvr-nummer… 

• N = Navigerbar – Brugervenlig, interne links, 

• Husk også dine tryghedsskabere



Derfor skal I i gang (..eller videre)

• Det er vigtigt!

• Ingen doktorgrad i IT 

• Der er masser af hjælp at 
hente – gratis som betalt.

• Bare start op – det perfekte
kommer alligevel aldrig



Kommunikation på nettet



Opgave – definér din målgruppe
• Hvem er din typiske online-kunde?

• Hvad er kundens udfordringer?

• Hvordan er kundernes sprog og uddannelsesniveau?

• Hvad forventer kunden af din hjemmeside?



God kundeservice
Giv kunderne, hvad de har brug for:

• Responsive website

• Klikbar telefonnummer og mail

• Telefonnummer i top og bund på alle mobile sider

• Kontaktform

• Intuitive sider – ”Don’t make me think” 

• Overskuelig og logisk menu 



Skab tryghed og troværdighed
Kampen mod “tilbageknappen”!

● Kunden er I tvivl – Fjern tvivlen!

● Gør dig selv/virksomheden menneskelig

o mennesker køber mennesker

o hvem er du/I og hvad laver du/I?

● Vær tilstede – Vær aktiv i alle dine kanaler



Hav fokus på konverteringer
Hvad vil du have kunderne til at gøre?

• Ring, mail eller brug kontaktform

• Køb fra siden

• Booking

• Nyhedsbreve

• Og meget mere…

• Brug tydelig ”Call to Action” fx ”Tilmed dig her!”, ”Læg i kurv”, ”Køb nu”, ”Ring” mm



Tryghedsskabere
• Billeder fra virksomheden

• Medarbejderside

• Betalingsmetoder

• Testimonials

• Priseksempler

• Cases

• Handelsbetingelser

• Leveringstid

• Returret

• Adresse, CVR og bank-oplysninger

• Medieomtale

• Brug dine mærkevarer

• Adresse- og kontaktoplysninger

• Certifikater

• Og meget mere…



Opgave – Den bedste brugertest!
• Test dit website: 

o Gå sammen to og to – bruger og website-ejer. 

o Tid 2x10 minutter 

o Website-ejeren stiller spørgsmål (men må ikke argumentere/forsvare sin side)

o brugeren tænker højt.

• Start på Google – søg efter virksomheden 

• Inden I klikker: Website-ejeren spørger: ”Hvad forventer du”?

• Stil spørgsmål og observer.



Google MyBusiness



Google My Business
Et let (og gratis) første skridt mod at 
lade dine kunder finde og 
kommunikere med dig.

Giver dig tilstedeværelse i verdens 
største søgemaskine.

Google.dk/business

Tjent 



Du hjælper dine kunder 
med at finde dig ved at 
være online
Hvor mange af jer er lokale 
forretninger? Eks.:
• Hotel
• Restaturant
• Café
• Bar
• Butik



Google My Business



Med Google My Business kan du blive vist gratis, når 
dine kunder søger efter dig.

Fordele ved Google My Business
• Gratis
• Google Search
• Google Maps
• Google+
• Lokal tilstedeværelse



Skriv dig op med 3 enkle skridt

1
Find din virksomhed på 
Google Maps, eller tilføj 

den gratis

2
Verificer din forretning

3
Kontroller at Google 

har den rigtige 
information

Google.dk/mybusiness



Tag din virksomhed med dig overalt



Lektieplan

1. Tilpas teksten på dit website til din målgruppe

2. Optimer sidens hastighed og mobilvenlighed

3. Design til konverteringer

4. Lav min. to nye tryghedsskabere

5. Optimer din Google MyBusiness



Hjemmeopgave – Google My 
Business
• Opret din Google My Business profil

• Opdater denne med

– Åbningstider

– Adresse

– Telefonnummer

– Fotos


