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Digitale konsulenter og konceptudviklere, 

som i vores hus er med til at sikre en 

optimal online kommunikation.



• Indholdet Google elsker

• SEO - lidt mere teknisk…

• Google My Business

• Google Ads



Er dit digitale visitkort klar til at imponere kunderne?

Hjemmesiden er virksomhedens visitkort og oftest det første 

kunderne ser. Derfor er det vigtigt at være skarp!



• Google sender Googlebot ud (Crawler nettet)

• Googlebot læser siderne, og prøver at forstå indholdet

• Skriver ned i sit index, og kategoriser siderne efter hvad de handler om

• Søgning = Google tænker: Hvad er det brugeren vil opnå?

• Google finder indhold fra indexet, og viser det prioriteret

• Google holder øje



Der er rigtig mange faktorer! Dem vi i dag sætter mest fokus på er:

• Brugeroplevelsen

• Content – indholdet på hjemmesiden

• Søgeordsmatch

• Troværdighed

• Og så lidt af det tekniske… 



• Bliver teksterne opdateret og vedligeholdt?

• Indeholder teksterne søgeord i forhold til jeres produkter / ydelser?

• Bliver læseren ”klogere” af jeres tekster?

• Og så er der det rigtig gode indhold…



• Forstå jeres potentielle kunder – de starter digitalt

• Hjælp Google med at hjælpe dem



• Navngiv billederne!

• Alt tekst (Alternativ tekst)

• Bruger I købebilleder?

• Er billederne tidssvarende?



• Derfor:

• Få folk til at blive længere på siden

• Øger troværdigheden

• Kan bruges flere steder (Sociale medier, nyhedsbreve mv.)

• Giver bedre placeringer i Google

• Gode råd:

• Integrer med hjemmesiden (ikke link)

• Indsæt undertekster

• Dårlig video er bedre end ingen video



Er jeres online performance drevet af data eller fornemmelser? 

Den rette strategi kan øge din trafik fra Google og give mere 

synlighed og salg.



• Hvad er meta titel og meta beskrivelse?



• Fylder max 512 px – ca. 55-65 tegn

• Indeholder søgeord

• Giver incitament til klik

• Må gerne indeholde HTML tegn: ✓☻☆→ ←➤✚



• Må gerne indeholde HTML tegn: ✓☻☆→ ←➤✚

• Fylder mellem 140-160 tegn

• Indeholder søgeord

• Giver incitament til klik





• https://www.google.com

• http://www.google.com

HTTP SSL HTTPS





• Bestil gennem hosting udbyder

• Husk det skal fornyes

• Få det implementeret korrekt (intet må kaldes med HTTP)

• Læs mere her: https://www.synergi1.dk/web/https/

https://www.synergi1.dk/web/https/


Kilde:

Connexity.com

58%

42%

Søgninger i Google

Mobil Computer



• Skal være mobilvenlig

• Skjul ikke indhold grundet design

• Sørg for nem navigation

• Sørg for korrekt fontstørrelse

• Sørg for mellemrum mellem afsnit

• Sørg for hjemmesiden er hurtig på mobil



Google Page Speed Insight Tools pingdom



• Biografi af alle medarbejdere

• Digital PR/omtale

• Indsaml anmeldelser

• Udgiv ekspert indhold

• Tydelige kontaktinformationer

• Vis og skriv om certificeringer og priser



Opnå en større lokal synlighed på Google og Google Maps. 

Derudover er en korrekt opsat Google My Business også med 

til at øge jeres troværdighed.





• Giver dig øget synlighed i Google

• Nemt at kontakte jer

• Direkte rutevejledning (vigtigt på mobil)

• Øget troværdighed



• www.business.google.com





• Tilføj alle de vigtigste informationer 

(jo flere jo bedre)

• Hold den konstant opdateret

• Især OBS på åbningstider er korrekte

• Mulighed for at udsende nyheder

• Få indsigt i:

• Antal søgninger efter jer

• Antal opkald fra Google

• Antal rutevejledninger



Skab synlighed på Google, når kunderne søger efter din 

virksomhed med dynamiske og målrettede annoncer fra 

Google Ads.



• Ikke kun søgeannoncer

• 5 formater

• Søgeannoncer

• Shopping annoncer

• Display annoncer

• YouTube annoncer

• Gmail annoncer



• Format:

Tekst

• Målgruppe:

Søgeord

• Betaling: 

Pris pr. klik



• Format: 

Billede, overskrift, pris, 

firma (evt. rabat)

• Målgruppe:

Søgeord

• Betaling: 

Pris pr. klik



• Format: 

Statisk eller animeret

• Målgruppe:

Adfærd, interesser eller demografi

• Betaling: 

Pris pr. klik



• Format:

Video

• Målgruppe:

Adfærd, interesser 

eller demografi

• Betaling:

Pris pr. visning eller klik



• Format:

Tekst + mail

• Målgruppe:

Adfærd, interesser eller demografi
• Betaling: 

Pris pr. klik



• Betal pr. klik

• Fast månedligt / dagligt budget



• Auktionsbaseret system

• Kvalitet x bud = placering

• Relevans

• Antal klik (%)

• Landingsside
Bud = 8 kroner

Kvalitet score = 10

Resultat = 80

Placering = 1

Bud = 15 kroner

Kvalitet score = 5

Resultat = 75

Placering = 2



✓ ”Gratis” når det virker

✓ Ikke så følsom for

konkurrencesituationen

✓ Hurtigt i gang

✓ Skalerbart

✓ Nem at teste



Skulle du få spørgsmål - så tøv ikke med at kontakte os…


