
Kvalitetsresultat!
Hvad er det og hvordan forbedrer du det?!



Hvem er Andreas Solgaard?!

•  Flink fyr!

•  Partner i Beruf!

•  Specialist i AdWords og 
Analytics!

•  Twitter: @drendo!



Hvem er                     ?!
•  Webbureau:!

- Online markedsføring og annoncering!
- Webudvikling!
- Webanalyse!
- Konverteringsoptimering!

•  8 mennesker:!
- 4 på AdWords, Analytics, mm.!
- 4 på webudvikling og -design!



Hvad er kvalitetsresultatet?!

Googles definition:!
“Et estimat for kvaliteten af dine annoncer, dine søgeord og din 

landingsside. Annoncer af høj kvalitet kan føre til lavere priser og 
bedre annoncepositioner.”!



Hvad er kvalitetsresulatet?!

Kort fortalt:!

“Et tal mellem 1 og 10”!



Hvad er kvalitetsresulatet?!
Der er mange ”kvalitetsresultater”:!

• Søgeords kvalitetsresultat (det eneste vi kan se)!
• Konto kvalitetsresultat!
• Annoncegruppe kvalitetsresultat!
• Annonce kvalitetsresultat!
• Landingsside kvalitetsresultat!
• Display-netværk kvalitetsresultat!



Hvad er et godt Kvalitetsresulat?!



AdWords auktionen!

http://www.wordstream.com/images/what-is-google-adwords.jpg!



http://www.wordstream.com/images/what-is-google-adwords.jpg!

AdWords auktionen!



AdWords auktionen!

http://www.wordstream.com/images/what-is-google-adwords.jpg!



Hvilke faktorer har kvalitetsresultatet indflydelse på?!

•  Egnethed: Kommer annoncen med i auktionen?!

•  Position: Hvor bliver annoncen vist?!

•  Udvidelser: Bliver der vist annonceudvidelser?!

•  CPC: Hvad skal du byde for at opnå en bestemt annonceposition?!

•  Topplaceringer: Bliver annoncen vist over de organiske søgeresultater?!

•  DKI: Kan annoncen bruge dynamisk søgeordsindsættelse?!



Den	  vigtigste	  faktor	  er...	  

Optimér	  her	  

Optimér	  her	  

Optimér	  her	  

Månens	  cyklus	  -‐	  og	  alt	  muligt	  andet…	  

Hvilke faktorer har indflydelse på kvalitetsresultatet?!



Klikrate (CTR) er den vigtigste faktor!

’Wisdom of the crowd'!



Hvilke faktorer har indflydelse på kvalitetsresultatet?!
•  Klikrate!

•  Søgeord!

•  Destinationsside!

•  Annoncetekst!

•  Annonceudvidelser!

•  Historisk ydelse!

•  Geografisk effektivitet!

•  Effektivitet på forskellige enheder!

•  Andre faktorer!

Optimér	  også	  her	  

Og	  her	  

Og	  her	  

Optimér	  her	  



Det kan blive dyrt at ignorere kvalitetsresultatet!!



My Google ads are 
cheaper. Sucker. 



Hvordan får man gode kvalitetsresultater?!
Hav generelt fokus på:!

•  Relevans!

•  Kvalitet!

•  Målretning!

•  Struktur!

Både i annonceringen og på hjemmesiden!



Få dine kvalitetsresultater frem i lyset!

1)! 2)!

3)!



Find forbedringsmuligheder - Google hjælper…!

Klik på disse for at læse mere om hvordan du forbedrer dem!



Dette er målet:!



Lad os antage at kvalitetsresultat er 
den vigtigste faktor i AdWords…!

1.  Den vigtigste faktor for kvalitetsresultatet er klikraten (CTR)!

2.  Den vigtigste faktor for klikraten er annonceteksten!

Ergo er annonceteksten den 
vigtigste faktor i AdWords!!



Så sørg dog for at skrive gode unikke annoncetekster!!

Det kræver tid og overblik, så…!

Og gør det for alle dine søgeord.!



Lav en god kampagnestruktur!



Hvilke faktorer har kvalitetsresultatet indflydelse på?!

•  Forventet klikfrekvens: 
Forbedr klikraten via annonceteksten!

•  Annoncerelevans: 
Sørg for at annoncetekst er relevant ift. søgeord"

•  Destinationssideoplevelse: 
Sørg for at landingssiden er relevant ift. søgeordet og annoncen. 
Sørg også for at den er godt optimeret ift. indhold, brugeroplevelse, 
loadtid, etc."



Kvalitetsresultat: Værktøjer til optimering og statistik!



Kvalitetsresultat: Ikke den hellige gral!

Der er andre ting, der vigtigere at fokusere på end kvalitetsresultat. F.eks.:!

•  Konverteringsrate!

•  Udgift per kunde (CPA)!

•  ROMI!

•  Etc.!



Det var det.!


