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Sådan bliver du synlig, får flere kunder 
og sikrer din toplinje



Hvem er atriumWeb?
• Digitalt bureau

• Beliggende i Egå, nord for Århus

• Vi har været i gang i 5 år

• Vi leverer unikke, responsive hjemmesider

• … og online marketing som certificeret Google Partner

• Google AdWords

• Google Analytics

• Google My Business

• SEO

• Facebook

• Vores kunder?



Hvorfor er synlighed vigtig?

• Vi lever i mikro-øjeblikke

• https://youtu.be/UwQhK4U-N2k

https://youtu.be/UwQhK4U-N2k
https://youtu.be/UwQhK4U-N2k


• Vi Googler!

• For vejledning, hjælp, informationer, 
inspiration, kontaktinformationer, 
rutevejledning osv.

• Google er altafgørende

• Markedsandel på 91,71% i verden

• Markedsandel på 95,89% i Danmark

• Hvornår bruger du Krak? Eller Bing?

• Der er 3 veje til synlighed på Google

Synlighed på Google



Google My Business



AdWords



Organiske resultater
- Forbedres med SEO



• Sammensmeltning af Google Maps og 
Google+

• Bliv fundet i lokale søgninger

• Bliv placeret på Google Maps med en markør

• Hold dine informationer opdaterede, så folk 
altid kan kontakte dig

• Saml anmeldelser

• Alle virksomheder bør have en Google My 
Business profil

Google My Business



• Har du en Google My Business profil?

• Ejer du den selv, eller gør en anden?

• Find ud af det ved at Google dig selv

Google My Business



• Google har oprettet en midlertidig profil 
med informationer fundet på internettet

• Der er ikke taget ejerskab over profilen

• Tag ejerskabet og kom i gang!

Google My Business



• Profilen er oprettet og der er taget ejerskab 
over den

• Er det din? Så ligger den på en Googlekonto, 
som du har adgang til

• Er det ikke din?

• Måske et bureau, en tidligere 
medarbejder har oprettet den?

• Ejerskabet kan overføres af Google, men 
det tager tid

Google My Business



Log in her: https://www.google.com/business/

Google My Business

https://www.google.com/business/




• Listevisning / Kortvisning

• Vælg kortvisning

• Vælg “administrer placering”

• Du har nu følgende menu:

• Start

• Oplysninger

• Billeder

• Anmeldelser

• Indsigt

Google My Business



Oplysninger

• Er dit firmanavn skrevet korrekt?

• Har du indstillet din kategori og evt. underkategori?

• Er din adresse indstillet korrekt?

• Er det indstillet, at du servicerer kunder på deres 
adresser og i hvilken radius fra virksomhedsadressen?

• Har du indstillet åbningstider/telefontid?

• Har du indstillet telefonnummer?

• Er linket til din hjemmeside korrekt?

Google My Business



Billeder

• Har du uploadet dit logo, et profilbillede og et 
forsidebillede?

• Overvej at tilføje billeder i kategorierne:

• Indendørs

• Udendørs

• Arbejdsbilleder

• Billeder af dit team

Google My Business



Bekræftelse af profilen

• Google kræver, at du beviser ejerskabet, før profilen 
og evt. ændringer offentliggøres

• Ofte kræves dette via post (en kode sendes, som 
skal indtastes inden 30 dage)

• Indimellem tillades bekræftelse via opkald eller SMS

Google My Business



• Annoncer på Google, der linker til din hjemmeside.

• Men AdWords er også:

• Bannerreklamer på andre hjemmesider og i apps

• Reklamevideoer på YouTube

• AdWords er din chance for at komme øverst, når 
kunderne leder efter din service

• Dine annoncer vises, når en personer søger efter de 
søgeord du har valgt

• Du betaler kun, når en person klikker på dine 
annoncer

Hvad er Google AdWords?



Korte generiske søgeord

• Flere søgninger

• Mere konkurrence = dyrere pr. klik

• Længere fra købshandlingen

Longtail-søgeord

• Færre søgninger

• Mindre konkurrence = billigere pr. klik

• Tættere på købshandlingen

Sådan finder du de rigtige søgeord



Eksempel: Blomsterhandler 

Sådan finder du de rigtige søgeord

Generiske søgeord Longtail-søgeord

“Blomster” “Blomster fra pluk til buket”

“Blomsterbuket" “Smuk blomsterbuket Vejle”

“Blomsterdekoration” “Blomsterdekoration til 
jubilæumsfest”

“Blomsterhandler” “Billig blomsterhandler Vejle”



• Hvad er formålet med søgningen?

• Ønsker brugeren at finde svar?

• Er brugeren klar til at lægge penge i din hånd?

• Altså: Hvor er brugeren henne i købsprocessen ved 
en specifik søgeterm?

Sådan finder du de rigtige søgeord



Relevans, relevans, relevans!

• God struktur = bedre og billigere resultater

• Får folk en annonce om det, de søger efter?

• Kommer folk til en landingsside om det, de har 
søgt efter?

Husk god struktur på kontoen



Går godt i samme annoncegruppe:

• “Brugte biler til salg Vejle”

• “Brugte biler til salg”

• “Gode brugte biler”

• “Salg af brugte biler”

Går IKKE i samme annoncegruppe:

• “Nye biler”

• “Brugte biler”

• “Nye stationcars”

• “Gul Ford Escort til salg”

Husk god struktur på kontoen



Hvem skal se dine annoncer?

• Alle danskere?

• Folk, der viser interesse, eller befinder sig i Vejle + 30 km.?

• Folk der befinder sig i Aalborg, Aarhus, Odense og København?

Med nærmere geografisk afgrænsning

• Anvend gerne generiske søgeord

Uden nærmere geografisk afgrænsning

• Vær forsigtig med generiske søgeord, hvis du ikke leverer i hele 
det målrettede område

Målretning



Sådan finder du de rigtige søgeord

Hvis du ikke aner, hvor 
du skal starte

Hvis du vil teste 
søgeordsidéer

Hvis du vil kombinere 
søgeord og teste

Værktøj: AdWords Søgeordsplanlægning



Indtast webadresse
Din? En konkurrents? Pinterest? 
En blog?

Værktøj: AdWords Søgeordsplanlægning

Indtast målretning

Sådan finder du de rigtige søgeord



Indtast søgeordene du 
vil teste

Værktøj: AdWords Søgeordsplanlægning

Indtast målretning

Sådan finder du de rigtige søgeord



Indtast to søgeordslister

Værktøj: AdWords Søgeordsplanlægning

Indtast målretning

Sådan finder du de rigtige søgeord



Værktøj: AdWords Søgeordsplanlægning

Statistik de seneste 12 
mdr.

Idéer til søgeord

Antal månedlige 
søgninger

Sådan finder du de rigtige søgeord



Værktøj:

www.ubersuggest.io

Sådan finder du de rigtige søgeord

http://www.ubersuggest.io
http://www.ubersuggest.io


Værktøj: Google relateret til…

Inspiration?

Sådan finder du de rigtige søgeord



Den gode annonce

En god annoncetekst:

• Er relevant for søgeordet

• Indeholder søgeordet

• Indeholder en eller flere CTA 
- “Call to Action”

• Drager måske folks opmærksomhed med tal

• Skaber lyst til at klikke på annoncen



Annonceudvidelser

Opkaldsudvidelse

Infoudvidelser

Undersidelinks



Vælg 
“Opkaldsudvidelser”

Vælg om udvidelsen skal 
gælde for hele kontoen, 
kampagnen, eller kun 
annoncegruppen

Vælg “+Udvidelse”

Vælg 
“annonceudvidelser”

Opsætning af opkaldsudvidelse



Opsætning af opkaldsudvidelse

Kræver 
konverteringssporing

Indtast telefonnummer



• Spor resultaterne!

• Kontaktformularer

• Nyhedsbrevstilmeldinger

• Køb i webshop (spor med konkret værdi)

• Opkald

• Sporing på hjemmesiden kræver indsættelse af 
sporingskode

Konverteringssporing



Konverteringssporing



Konverteringssporing - Telefonopkald



Konverteringssporing - Telefonopkald



Navngiv sporingen

Skal det tildeles økonomisk 
værdi?

Hvor længe skal opkaldet vare?

Alle eller unikke opkald?

Hvor mange dage efter klikket 
kan konverteringen ske?

Hvad er en konvertering for 
dig?

Skal den tælles med?

Konverteringssporing - Telefonopkald



Husk at slå 
konverteringssporing til 
under opkaldsudvidelser!

Konverteringssporing - Telefonopkald



Konverteringssporing - Kontaktformular



Navngiv sporingen

Skal det tildeles økonomisk 
værdi?

Alle eller unikke konverteringer?

Hvor mange dage efter klikket 
kan konverteringen ske?

Hvad er en konvertering for 
dig?

Skal den tælles med?

Konverteringssporing - Kontaktformular



Koden installeres på siden du 
ønsker at spore (f.eks. 
bekræftelsesside)

Konverteringssporing - Kontaktformular



Undgå disse hyppige fejl i AdWords

• For løs struktur på kontoen

• For mange og for forskellige søgeord i hver 
annoncegruppe

• Kun én annonce pr. annoncegruppe

• Valg af kampagnetypen “Søgenetværk med 
udvalg fra displaynetværk”



• Manglende søgeordsanalyse

• Manglende måling af resultater og optimering

• Du Googler dig selv!

• Koster, hvis du klikker

• Giver dig dårlig statistik, hvis du ikke gør

Undgå disse hyppige fejl i AdWords



Christina Søndergaard
Online Marketingchef

32 15 50 70
cs@atriumweb.dk
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mailto:cs@atriumweb.dk

