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Optimering af din side i forhold til

• Hvad, hvorfor og hvordan?
• Onsite SEO - Struktur, indhold og tekst

• kort intro til linkbuilding



Hvad er SEO?

• Search Engine Optimization

• At ”optimere” sit website til at blive vist i søgemaskinerne

• Søgeresultater A.K.A Organiske resultater

Søgeresultater



Hvorfor SEO?

• Kunder bruger søgemaskiner til at finde en leverandør

• Dit website skal have trafik – The Fuel of Your Business

• Gratis trafik = 0 omkostninger forbundet med at få en kunde!

• God SEO = Synlig på flere søgemaskiner



Onsite SEO – Title Tag, Linkstruktur & Content



Struktur er alfa og omega. Good Content will always be king!



Relevant indhold => mere trafik => flere kunder



Title Tag skal udfyldes på SAMTLIGE af dine landingpages!



Title Tag: Op til 70 tegn til at foklare indholdet af dit site, men aldrig over!



Dit Title Tag og beskrivelse bliver synlig på Google eller mangelfuld



Overskrift ( H1 ): Dit vigtigste søgeord bliver afgørende for din placering



Overskrift ( H1 ): Dit vigtigste søgeord bliver afgørende for din placering



Indhold: Dit vigtigste søgeord skal fremgå flere gange – fortæl
søgerobotten at det er dit vigtigste søgeord, but dont overdo!



Hav “Rene” URL adresser



Intern Linkstruktur: God guide til søgerobotten og kunden



Navngiv dine menupunkter strategisk



Navngiv dine menupunkter strategisk



SEO basic tjekliste

• Hav en separat landingpage for alle dine kompetencer / produkter

• Samtlige af dine landingpages skal have et unikt title tag – ingen undtagelser!

• Samtlige af dine landingpages skal have en fyldestgørende meta beskrivelse

• Title tags kan være op til 70 tegn, meta beskrivelser op til 156 – begge gerne 10 tegn 
mindre

• Dit vigtigste ord på din landingpage skal indgå i overskriften

• Sidens tekstindhold skal bestå af 100-400 ord

• Det vigtigste søgeord skal markeres med FED, aldrig mere end 2 gange

• KeyWord density: 1-3 % ( Dont overdo! )

• Glem din dansklærer – skriv både til søgemaskiner & brugere

• Husk din dansklærer – Ingen stave- & og grammatiske fejl!

• Lad være med at mikse for mange søgeord – hold fokus



SEO teknisk tjekliste

• Hav rene URLadresser

• ALDRIG nogensinde hav duplicate content på din side - ALDRIG

• Link internt i din side – skab en god navigation for både brugere og søgerobotten

• Link ud til relevante sider – sørg for at bekræfte indholdet på din egen side

• Implementér Webmaster Tools på dit site og hold styr på dit site performance

• 404 fejl skal fikses i går, disse må ALDRIG eksistere på en side

• Udfør eventuelle html-forbedringer

• Title Tags med CTR lavere end 5 % skal optimeres

• Landingpages med høj afvisningsprocent skal optimeres eller fjernes



Offsite SEO, Linkbuilding: Opbyg popularitet på nettet og styrk din side



Pagerank: En god indikator for din sides “styrke”

• Google skal anbefale dig, men anbefaler nogen dig?



Et rigtig godt værktøj!

• Køb bogen Online Marketing: Den Røde Tråd fra 
www.marketingbogen.dk

• Brug rabatkoden IVÆKST og få spar 20 %
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