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 Konverteringsoptimering (CPA Bud) 
 Udvidet CPC 
 Delt Samling 
 DSA (Dynamiske Søgningsannoncer) 
 AdWords Editor 
 Automatisering (Regler) 

Værdifulde AdWords ”Værktøjer” 



Budstrategier 
Konverteringsoptimering (CPA Bud) og Udvidet CPC (eCPC) 



Konverteringsoptimering (CPA Bud) 

Hvad er CPA Bud? 



Udvidet CPC (eCPC) 

Hvad er eCPC? 



CPA Bud (Konverteringsoptimering) 
•  Større sandsynlighed for at ramme dit ønskede mål.  
•  Behøver ingen Maks. CPC! 

eCPC (Udvidet CPC) 
•  Behøver Maks. CPC og kan kun byde op til 30% over.  
•  Giver dig større kontrol! 

CPA kontra eCPC 



Test Konverteringsoptimering eller Udvidet CPC 
•  Log ind på din AdWords konto 
•  Vælg den kampagne du vil teste det på 
•  Klik på fanen ”Indstillinger” 
•  Klik på ”Rediger” ud for ”Budstrategi” 
•  Vælg ”Aktivér Udvidet CPC” eller ”Fokuser på 

konverteringer” 

Brug Budstrategier 



Delt Samling 
Delt Budget 



Delt Samling > Delt Budget 

Delt Budget 
•  Når du ikke har ubegrænset budget! 
•  Når flere kampagner godt må kæmpe om det 

samme budget. 
•  Tilføj til flere kampagner (evt. alle på én gang) 
•  Ikke på vigtige kampagner med høj ROAS (f.eks. 

brand/firmamålrettet kampagne) 



Delt Samling > Delt Budget 



Delt Samling > Delt Budget 

Sådan tilføjer du et Delt Budget 
1.  Log ind på AdWords 
2.  Klik på ”Delt samling” i venstre menu 
3.  Klik på ”Budgetter” 
4.  Klik på den røde ”+BUDGET” knap 
5.  Følg anvisningerne fra Google 



DSA 
Dynamiske Søgningsannoncer 



DSA (Dynamiske Søgningsannoncer) 

Hvad er DSA? 

•  Viser automatisk annoncer ud fra din hjemmesides indhold 
•  Genererer delvist din annonce (overskrift + url) 
•  Især brugbart ved store hjemmesider og webshops 



DSA (Dynamiske Søgningsannoncer) 

Med DSA kan du.. 
•  Effektivt og hurtigt få flere målrettede besøg 
•  Finde nye profitable søgeord 
•  Få idéer til nye kampagner og annoncegrupper 
•  Finde negative søgeord 



•  Opsæt f.eks. målrettet url’er! 
•  Prioriter altid manuelle kampagner over DSA! 
•  Ekskluder sider fra start og løbende 
•  Tilføj løbende negative søgeord via Søgeudtryk 
•  Udbyg med nye annoncegrupper via Søgeudtryk 

DSA (Dynamiske Søgningsannoncer) 

DSA Tips 



Sådan opretter du en DSA Kampagne 
1.  Log ind på AdWords 
2.  Klik på den røde ”+KAMPAGNE” knap 
3.  Vælg ”Kun Søgenetværk” 
4.  Vælg ”Dynamiske Søgningsannoncer” 
5.  Følg Kampagneoprettelse processen 
6.  Tilføj dit domæne 
7.  Opret en Dynamisk annonce 
8.  Vent i 2-3 dage. 

DSA (Dynamiske Søgningsannoncer) 



AdWords Editor 

Hvad er AdWords Editor? 



Automatisering (Regler) 

Hvad er Regler? 



Spørgsmål? 


