
Få succes på nettet med 

Google AdWords 
- 

Workshop 
Aarhus d. 19 marts 2013 

SØGEMEDIER A/S  &  ONLINEMEDIER APS 

v/Tobias Thaastrup-Leth 
   Onlinemarketingchef 

 

    Onlinemedier ApS 

   Søgemedier A/S 

 

Tlf 70 23 10 23 



Program 

• 2 timers trin-for-trin-gennemgang kl 10-12 

• 1 times spørgsmål og fri hands-on kl 12-13 
 

• Kl 10.00 – 10.15 Velkomst og IVÆKST introduktion 

 

• Kl 10.15 – 10.30 Hvad er AdWords? En kort introduktion 

• Kl 10.30 – 11.00 Opret AdWords konto 

 

• Kl 11.00 – 11.45 Tips og tricks til din første AdWords kampagne 

 

• Kl 11.45 – 12.00 Pause 

 

• Kl 12.00 – 13.00 Hands-on og spørgsmål fra salen 
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Hvorfor bruge AdWords? 
 

• Over 90% af forbrugere i DK laver research online inden et køb foretages. 

 

• Relevant annoncering døgnet rundet, og du betaler ikke for visninger – kun for 

besøg til din hjemmeside. 

 

• 70% af søgningerne på leverandørportalerne krak.dk, degulesider.dk, eniro.dk 

m.v. er efter en kendt leverandør.  

 

• Du sætter selv dit dagsbudget, og du binder dig ikke. 

 

• Du kan nemt måle din return on investment (primært webshop). 
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Google 

Forbrugeren 
Annoncøren 

(dig) 
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Annoncøren ønsker at 

få forbrugeren til at 

klikke på sine 

annoncer.  

Google AdWords viser 

dine annoncer, når en 

relevant søgning 

foretages af 

forbrugeren 

Forbrugeren ønsker at få vist 

relevante annoncer fra 

annoncørerne. 

Den annoncør, som har den 

bedste annonce, bliver vist 

på den bedste placering. 

Google ønsker at gøre de 2 

andre parter tilfredse,  

så de begge fortsat vil 

benytte Google AdWords. 

Google har kun succes, så længe 

de 2 andre parter er tilfredse.  

Forsvinder den ene, så forsvinder 

den anden også 



Google AdWords 
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Organiske 

Søgeresultater 

 

Søgemaskine-

optimering 

(SEO) 

AdWords 

Topannoncer  

Placering1-3 

AdWords 

Sideannoncer 

Placering 4-11 



Workshop – Fælles gennemgang kl 10.30-11.45 

• Internet og mail adgang påkrævet 

 

• Oprettelse af AdWords konto 

• Gennemgang af kontrolpanel 

• Oprettelse af din første kampagne 

• Optimering af annoncering 
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Ofte stillede spørgsmål 

• Gør store og små bogstaver i mine søgeord en forskel? 

– Nej, absolut ligegyldigt. 

 

• Betaler jeg for klik når konkurrenterne klikker på mine annoncer? 

– Google er MEGET dygtige til at spore svindel. Du krediteres endda 

automatisk, hvis der viser sig et mønster. 

 

• Har Google specialpriser eller bureauer, som får økonomiske fordele m.m.? 

– Nej, selvom mange bureauer påstår at de er godkendte partnere osv 

(Google Engage og AdWords Premier SMB Partner dog undtaget). 

 

• Kan jeg nøjes med AdWords? 

– Optimering af din hjemmeside vil kun gavne din AdWords kampagner, så 

supplerende søgemaskineoptimering er altid en god ide. 
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Google konto til AdWords 

• Opret en Gmail, hvis du ikke har en 

brugbar mailadresse klar 
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Opret AdWords konto 

• www.google.dk/adwords 
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http://www.google.dk/adwords


Oprettelse med ’ikke-gmail’ 
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..eller login med din google-konto 

SØGEMEDIER A/S  &  ONLINEMEDIER APS 



Vælg din opsætning 
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Succes! 
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Login på AdWords 
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Opsæt faktureringsindstillinger 

SØGEMEDIER A/S  &  ONLINEMEDIER APS 



Vælg Danmark 
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Angiv firmadata 
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Find CVR nr  

på cvr.dk 



600,- kuponkode 

SØGEMEDIER A/S  &  ONLINEMEDIER APS 

Vælg: 

’Manuelle indbetalinger’ 

Tast kuponkoden og få 
for 600,- kr klik 

OBS: 

MINIMUMSFORBRUG 

PÅ 200,- KR I LØBET AF 

1. MÅNED ER ET KRAV! 



Godkend betingelserne 
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Afslut faktureringsopsætningen 
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Klik her, hvis du vil 
indbetale med det 
samme 

Fortsæt uden indbetaling 



Tips og tricks til AdWords 

• AdWords strukturen 

• Søgeord og søgeordstyper 

• Pris og budget 

• Geografisk målretning 

• Annoncetekster 

• Optimeringsmuligheder 
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Den optimale struktur 
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AdWords  

Kontrolpanel 

Tømrer 

Tagarbejde 

 

Annonce 

  

Annonce 

 

Køkken og bad 

Annonce 

Annonce 

Murer 

Nybyggeri 

Annonce 

Annonce 

Renoveringer 

Annonce 

Annonce 

• KAMPAGNE 
• Dagsbudget 
• Geografi 

• ANNONCEGRUPPER 
• Søgeord 
• Klikpriser 

• ANNONCER 
• A/B test osv 



Søgeordstyper 
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Type AdWords Forklaring Eksempler på match 

Fleksibel Billig hjemmeside Rækkefølge ligegyldig. 

Synonymer og bøjninger. 

Enkeltord. 

Hjemmesider. 

Lavpris webdesign. 

Gratis webdesign. 

Modificeret  1 +Billig hjemmeside Rækkefølge ligegyldig. 

Ordet billig skal indgå på den 

stavemåde eller lignende 

(synonym, en og flertal, stavefejl), 

men hjemmeside er helt fleksibel. 

Billige hjemmesider. 

Billigt webdesign. 

Lavpris hjemmeside. 

Hjemmesider der er billige. 

Modificeret 2 +Billig +hjemmeside Rækkefølge ligegyldig. 

Bøjninger, men ikke synonymer 

(kun ordstamme giver match) 

Billige hjemmesider. 

Hjemmesider der er billige. 

Lavpris hjemmesider. 

Sætning ”Billig hjemmeside” Nøjagtig rækkefølge. 

Andre ord før og efter. 

Synonymer, en og flertal og 

stavefejl vises også. 

Nem og billig hjemmeside. 

Hjemmeside billig. 

Eksakt [Billig hjemmeside] Intet foran eller efter. 

Synonymer, en og flertal og 

stavefejl vises også. 

Billig hjemmeside 

Negativ [Gratis hjemmeside] Forhindrer visning. 

Nøjes evt med ordet gratis. 



Oprettelse af kampagne 
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Din første AdWords kampagne 
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Din første AdWords kampagne 
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Geografisk afgrænsning - Avanceret 
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Klikpris og dagsbudget 
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Annonceudvidelser 
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Annoncetekster 

• Overskriften – 25 tegn 

– Inkluder det primære søgeord 

– Dit firmanavn er sjældent relevant  

• Medmindre det indeholder relevant produkt/ydelse 

 

• Beskrivelsen – 35 tegn pr linje 

– Oplysende info: Hvorfor er du bedre en konkurrenterne? 

– Brug lokkende ord som ‘køb nu’, ‘levering i morgen’ 

• Oserne er ikke værd at gå efter 

– Du må IKKE skrive ‘billigst’ m.m.* 

– Oplys gerne dine priser, hvis de er attraktive 

 
* Medmindre du på landingpagen tydeligt dokumenterer at du er den billigste 
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Din første AdWords Annonce 

SØGEMEDIER A/S  &  ONLINEMEDIER APS 



Vælg søgeord til annoncegruppen 
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Du annoncerer nu på Google! 
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Negative søgeord 
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Keyword Tool - Søgeordsværktøj 
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Find nye søgeord 
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Test om dine annoncer vises 
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Optimering af annoncering 

Avanceret 
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Optimér din annoncering 
• Relevans - Det vigtigste ord i AdWords! God relevans = Høj profilering og lav pris 

 

• QS (kvalitetsresultat) er en karakter fra 1-10 der gives til alle dine søgeord  
– Alt under QS 7 bør undersøges 

 

• Ad Rank = QS x Max CPC. Annoncøren med højeste Ad Rank kommer øverst. 

 

• Eksempel på Ad Rank for 2 virksomheder for søgeordet ”Tømrer”: 

 

– Firma 1: QS for søgeordet ’Tømrer’ er 9, og kunden har max bud på 10 kr 

– Firma 2: QS for søgeordet ’Tømrer’ er 4, og kunden har max bud på 15 kr 

 

– Firma 1: Ad Rank = 90 (QS9 x max budpris 10kr) 

– Firma 2: Ad Rank = 60 (QS4 x max budpris 15kr) 

 

– Da Ad Rank 90 er højere end Ad Rank 60 vil Firma 1 få en bedre placering på 
Google, selvom Firma 2 har en højere max budpris.  QS er derfor meget vigtig! 
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Tjek kvaliteten af dine søgeord 
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Hvem kommer øverst? 

SØGEMEDIER A/S  &  ONLINEMEDIER APS 

Firma Max klikpris (CPC) Quality Score (QS) Ad Rank Placering 

Firma 1 40 kr 1 40 - 

Firma 2 30 kr 3 90 2 

Firma 3 20 kr 6 120 1 

Firma 4 10 kr 8 80 3 

 
Det er altså IKKE din max klikpris alene der er afgørende! 

 

Du kan derfor godt konkurrere med konkurrenter, der har markedsføringsbudget 
på millioner af kroner om året, hvis blot du har et godt website. 

Formlen:                                                        CPC                   x                    QS               =             Ad Rank     



Beregning af klikpris 
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Firma Max klikpris (CPC) Quality Score (QS) Ad Rank Faktisk klikpris 

Firma 1 10 kr 7 70 (40/7) = 5,71 kr 

Firma 2 10 kr 4 40 (21/4) = 5,25 kr 

Firma 3 7 kr 3 21 Minimumspris 

Firma Max klikpris (CPC) Quality Score (QS) Ad Rank Faktisk klikpris 

Firma 1 10 kr 9 90 (40/9) = 4,44 kr 

Firma 2 10 kr 4 40 (21/4) = 5,25 kr 

Firma 3 7 kr 3 21 Minimumspris 

Formlen for faktisk klikpris: Ad Rank for nr 2 / QS for nr 1 

Firma 1 har herover hævet sin QS fra 7 til 9 = lavere faktisk CPC 



Optimering af annoncering 

• QS gives på flere niveauer: 
– Din samlede AdWords konto 

– Hvert domæne under din AdWords konto 

– For hver kampagne 

– For hver annoncegruppe 

– For hver annonce 

– For hvert søgeord (kun denne har en synlig QS) 

 

Vi vælger at arbejde videre med QS for søgeord 
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Sådan forbedrer du din QS 

Alt under QS 7 bør undersøges. Min vurdering af beregning: 

 

• CTR - Vægter mindst 50% 

 

• Annoncerelevans – Vægter ca 20% 
 

• Kvalitet af landingpage – Vægter ca 20% 

 

• Indlæsningstid og teknik – Vægter ca 5% 

 

• QS Historik på ‘ikke-søgeordsniveau’ - Vægter ca 5% 
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Click Through Rate - Klikfrekvens 

• Den vigtigste faktor i QS regnestykket – Vægtes mindst 50% i QS 

 

• CTR er et udtryk for hvor mange der har klikket på din annonce i 

forhold til visninger 

– Hvis en AdWords annonce er blevet vist 100 gange, og der har været klik på 

den 7 gange ud af de 100 visninger, så har du en CTR på 7% 

 

• Brede søgeord opnår sjældent høj CTR, og omvendt. Ingen facitliste. 

 

• Høj CTR belønnes med højere placering og lavere klik-pris  

– Det skyldes flere åbenlyse årsager:  
• Jo flere klik, jo bedre (relevant) må annoncen være, og Google elsker gode 

annoncer og gode oplevelser hos forbrugeren. 

• Med andre ord, så svarer et klik på en annonce til at en forbruger har givet annoncen 

sin stemme som ‘en god annonce, der er værd at klikke på’ – ergo er den relevant. 

• Jo flere klik, jo flere penge i lommen på Google. 
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Sådan forbedrer du din CTR 

• Søgeord med lav CTR sættes på pause* 

– De svækker annoncegruppens QS 

 

• Slet søgeord som ikke er top-relevante* 

– De svækker annoncegruppens QS 

 

• Bedre gruppering af søgeord (øg relevans) 

 

• Benyt muligheden for negative søgeord 

 
* Se næste dias 
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Sorter i dine søgeord 

• Når du har en annoncehistorik på minimum 1 måned, så split annoncen op i 2 

 

• Beslut dig for hvad du mener er ”en god CTR” – måske 5% 

 

• Alle søgeordene med CTR under 5% flytter du over i en helt ny kampagne 

 

• Du har nu en kampagne som er top-tunet (den gamle) 

 

• Den nye kampagne med ”de dårlige ord” skal du optimere gennem: 

– Bedre annoncetekster 

– Bedre landingpages 
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Følg os på facebook - Mød os på LinkedIn 
 

 

Tobias Thaastrup-Leth 
   Onlinemarketingchef 

 

    Onlinemedier ApS 

   Søgemedier A/S 
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Tak for i dag! 
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