
Overlev hverdagen – og fremtiden! 

IVÆKST Akademiet – workshop 

AdWords 2 - Kampagnestyring og basal optimering 



Dagens program 

1. Kort om IVÆKST 

2. Kort om Ecreo 

3. Kort præsentationsrunde 

4. Oplæg og inspiration 

5. Pause m/kaffe, te og vand 

6. Workshop 



Kort om IVÆKST 
• IVÆKST er en erhvervsportal, som formidler viden om virksomhedsdrift og vækst 

 
• IVÆKST lanceret som privat initiativ i 2006 men startede i 2003 som ”Firmastart” - 

Offentligt-privat samarbejde 
 

• Mission: hjælpe små og nystartede virksomheder op ad vækstkurven - igennem 
tværfaglig, troværdig og praktisk rådgivning 
 

• Alt indhold og kurser på IVÆKST er gratis – og IVÆKST undervisere er dedikere frivillige, 
der deler ud af deres ekspertviden 
 

 
Samarbejdsvirksomheder: 
 

 
 



Kort om Ecreo 

Webbureau med fokus på udvikling, optimering og rådgivning. 



Udvikling af web- og e-handelsløsninger 



Optimering og rådgivning 

WEBOPTIMERING 

Konverterings-
optimering 

ERP 
integration 

Søgemaskine-
optimering 

Google 
Analytics 

Google 
AdWords 

Platform og 
browser 

optimering 

Responsive 
design 



Hvem er kunde hos Ecreo? 
Kunder 

http://www.dinmusli.dk/
http://www.dinmusli.dk/
http://www.dinmusli.dk/


Kort præsentationsrunde 

− Navn og firma 

− Hvad annoncere du for? 

− Evt. aktuelle problemstillinger 

 



Oplæg og inspiration 

− Return On Investment 

− Kampagneindstillinger 

− Optimering af kampagnestruktur 

− Søgeordsrelevans (kvalitetsresultat) 

− ”Long tale” og ”short tale” 

− Find flere søgeord + brug af negative søgeord 

− Optimering af annoncer 

− Optimering af landing pages 

− Konverteringssporing og -optimering 

 



ROI 



ROI-beregning 

Klikpris (PPC annoncering): 5,-/klik 
Antal klik:    10.000,- 
Kampagne pris:   50.000,- 
  
Konverteringsrate:  2,5 % (250 konverteringer) 
Fortjeneste pr. konvertering:  300 kr. (gennemsnit) 
Samlede bruttofortjeneste:  75.000 kr. 
Nettofortjeneste:   25.000 kr. 
 
Investering:    50.000 kr. 
Fortjeneste (ROI):  25.000 kr. (50%) 



• Dagligt budget 

• Målretning 

• Start- og sluttidspunkt 

• Søgeord 

• Annoncer 

• CPC (maks. pris pr. klik) 

• Fleksibel rækkevide (NY) 

AdWords kampagnestruktur 

AdWords konto 

Kampagne 

Annoncegruppe Annoncegruppe 

Kampagne 

Annoncegruppe Annoncegruppe 

 Login 

 Faktureringsoplysninger 

 Tidszone 



AdWords kampagnestruktur 



Kampagneindstillinger: Type 



Kampagneindstillinger: Enheder 



Kampagneindstillinger: Geografiske områder 



Kampagneindstillinger: Budgivning og budget 



• Dagligt budget 

• Målretning 

• Start- og sluttidspunkt 

• Søgeord 

• Annoncer 

• CPC (maks. pris pr. klik) 

• Fleksibel rækkevide (NY) 

AdWords kampagnestruktur 

AdWords konto 

Kampagne 

Annoncegruppe Annoncegruppe 

Kampagne 

Annoncegruppe Annoncegruppe 

 Login 

 Faktureringsoplysninger 

 Tidszone 



Søgeordsrelevans (kvalitetsresultat) 



AdWords kvalitetsresultat 



AdWords kvalitetsresultat 



AdWords kvalitetsresultat 



Resultat = Øget synlighed og lavere klikpris 



Hvad påvirker kvalitetsresultatet? 



Optimering af kvalitetsresultatet 

− Brug de rigtige søgeord og sætninger 
 

− Skriv gode annoncetekster (optimering af klikfrekvens/CTR) 
 

− Søgeordsrelevans på dine landing pages 



”Long tale” og ”short tale” 

AdWords API 
integration 



Optimering af din søgeordsliste 

− Få forslag til nye søgeord 
 

− Se hvilke sørgeord der har fremkald dine annoncer 
 

− Udbyg og begræns din søgeordsliste 
(brug negative søgeord, til at undgå ubrugelige klik og visninger) 



Få forslag til nye søgeord 



Få forslag til nye søgeord 



Se hvilke sørgeord der har fremkald dine annoncer 



Udbyg og begræns din søgeordsliste 



Optimering af annoncer 



Optimering af annoncer 

8 Megapixel Kameraer 

10 % Rabat på Digitalkameraer. 

Gratis Levering. Køb i dag! 
www.kamerabutikken.dk/8-megapixel 

Online kamerabutik 

Vi sælger alle de største mærker. 

Vi har fantastiske priser. 

www.kamerabutikken.dk 

1. Brug søgeord  
(fremhæves med fed) 
 

2. Synliggør tilbud eller  
unikke fordele 
 

3. Opfordrer til handling  
(Call-to-action) 
 

4. Opret flere annoncer og 
test hvad der fungere bedst 



Brug af keywords i annoncer 

Køb {Keyword:chokolade} 

Håndlavet slik fra Odense. 

Gratis fragt v/ordrer over 500 kr. 

www.example.com 
 
http://www.example.com/?kw={keyword:nil} 



Brug af sitelink 



Brug af sitelink 



Brug af sitelink 



Optimering af landing pages 



Optimering af landing pages 

− Link til relevante undersider (ikke til din forside) 
www.ecreo.dk 
www.ecreo.dk/dynamicweb-cms-ecommerce.aspx  
 

− Generel søgemaskineoptimering (SEO) af landing pages 
 

− Det skal være nemt at finde det du har ”lovet” i din annonce 
 

− Sat klarer (konvertering-) mål for din annoncering og gør det tydeligt 
for dine besøgende, hvad du gerne vil have dem til at gøre! 
 
 



Konverteringssporing og –optimering 



Eksempler på konverteringsmål 

− Gennemført bestilling i din shop 
 

− Bestilling af prøveversion 
 

− En udfyldt kontaktformular 
 

− Tilmelding til et arrangement 
 

− Nyhedsbrev tilmelding 
 

− Download af brochure materiale 



Opsætning af konverteringsmål 



Opsætning af konverteringsmål 



Opsætning af konverteringsmål 



ROI-beregning 

Klikpris (PPC annoncering): 5,-/klik 
Antal klik:    10.000,- 
Kampagne pris:   50.000,- 
  
Konverteringsrate:  2,5 % (250 konverteringer) 
Fortjeneste pr. konvertering:  300 kr. (gennemsnit) 
Samlede bruttofortjeneste:  75.000 kr. 
Nettofortjeneste:   25.000 kr. 
 
Investering:    50.000 kr. 
Fortjeneste (ROI):  25.000 kr. (50%) 



E-handelssporing 
(Google Analytics) 





PAUSE 



Workshop 



Workshop opgaver 

− Er din kampagnestruktur optimal? (mange annoncegrupper) 
 

− Har du søgeord nok? (long tale) 
 

− Bruger du negative søgeord? (se søgeordsdetaljer) 
 

− Optimering af dine annoncetekster 
 

− Optimering af dine landing pages 
 

− Opsætning af konverteringsmål 



Tak for i dag! 
 

@casperstendal 
linkedin.com/in/stendal 

cs@ecreo.dk 
 


