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Forord

I kontakten med kunder, kursister, studerende og ansatte har vi ople-
vet en stor efterspørgsel efter opdateret materiale om online markeds-
føring, der er let at forstå, men samtidig beskriver de grundlæggende 
og vigtigste avancerede muligheder. Det er egentlig heller ikke så 
mærkeligt, da  internettet er et medie i konstant udvikling med uen-
delige muligheder og funktioner. Det kan derfor være svært at finde 
materiale, der er lettilgængeligt, opdateret efter de nyeste tendenser 
og giver den nødvendige indsigt.

Vi har lagt en masse tid og energi i at udarbejde en bog, som imø-
dekommer disse ønsker. Bogen giver en grundlæggende forståelse af 
online markedsføring og illustrerer med eksempler, hvordan du skal 
bruge de mange værktøjer. 

Uanset om du er nybegynder inden for feltet, eller du allerede har 
erfaring med enkelte områder af online markedsføring, vil du kunne 
bruge bogen. Den er bygget op, så du både kan læse den i kronologisk 
rækkefølge eller som individuelle kapitler, hvis du skal arbejde med 
et specifikt område af online markedsføring. Vi vil opfordre dig til at 
have din computer ved hånden, så du selv kan prøve dig frem, mens 
du læser bogen.

Når du har læst bogen, vil du opdage, at du ikke længere kan karak-
teriseres som nybegynder i online markedsføring. Tværtimod vil du 
selv kunne varetage nye arbejdsopgaver og arbejde professionelt med 
online markedsføring. Du vil blandt andet kunne målrette din mar-
kedsføringsindsats online mod forskellige typer af kunder og analy-
sere dig frem til, hvad der virker og ikke virker på jeres hjemmeside. 
Det vil være en indsats, som sikrer, at du får succes online, og at du 
skaber værdi for din virksomhed eller arbejdsgiver.  
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Denne bog var ikke blevet af så høj kvalitet, hvis vi ikke havde haft 
mulighed for at lægge så mange timer i arbejdet med den. Derfor vil 
vi gerne takke vores venner, familier og kærester for at støtte op om 
projektet. En særlig tak til Alexander Loft og Julie Arrildt for deres 
rettelser og forbedringsforslag, og til Heidi Pletbjerg for det grafiske 
layout. 

God læselyst!

Forord
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„
1

Introduktion til  
online markedsføring

I korte træk handler online markedsføring om 
at tiltrække mest mulig relevant trafik,  
omdanne denne trafik til flest mulige  

konverteringer og dernæst fastholde disse  
kunder og få dem tilbage til hjemmesiden igen. 
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Introduktion til online markedsføring

Lad os starte med at slå en ting fast. Online markedsføring er rele-
vant for alle virksomheder. Punktum. Hvis ikke du er i stand til at 
påvirke de ting, som foregår online om din virksomhed, så mister du 
et vigtigt konkurrencemæssigt parameter, uanset om du er en stor eller 
lille virksomhed. Viden om online markedsføring er derfor vigtigt, og 
der kan være mange forskellige årsager til, at du bør læse denne bog. 
Eksempelvis:

•  Du er webansvarlig i TDC og skal gøre det nemmere at finde in-
formation i jeres online kundeservice.

•  Du er uddannet coach og skal have flere til at tilmelde sig din næste 
workshop.

•  Du ejer en webshop, som sælger børnetøj, og du vil gerne have 
flere salg.

•  Du arbejder med markedsføring i kulturinstitutionen, Den Gamle 
By i Aarhus, og har til opgave at få flere til at komme og besøge 
Den Gamle By. 

•  Du er ledig og vil gerne tage kontrol over den information, der er 
tilgængelig om dig selv på nettet, og du vil gerne have flere til at 
læse dit CV online. 

I denne bog vil du lære alt det, der er relevant for, at du kan arbejde 
professionelt med online markedsføring og skabe positive resultater i 
din virksomhed.
 
Når du har læst dette kapitel, vil du have en basal forståelse af, hvad 
online markedsføring er, og hvordan de enkelte elementer i denne bog 
overordnet hænger sammen med en online markedsføringsstrategi.
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Vi vil i de kommende afsnit give dig en gennemgang af 

• Online markedsføring som disciplin
• Præmissen bag online markedsføring
• Online forretningsmodeller  
• Online strategiske fælder
• Online strategisk ramme

Når du læser de første kapitler af denne bog, vil der uden tvivl være 
mange nye begreber, hvis du ikke har arbejdet med online markedsfø-
ring før. Vi har forsøgt at forklare disse begreber grundigt undervejs. 
Hvis der er nogle begreber, der ikke er forklaret på selve siden, hvor 
du læser, kan du formentlig finde det i ordforklaringen bagerst i bogen. 

Online markedsføring som disciplin 
Som disciplin har online markedsføring ændret sig utroligt meget over 
årene. I internettets unge år handlede online markedsføring i høj grad 
om bannerreklamer og lignede traditionel markedsføring. Det hand-
lede om at sætte et banner på en hjemmeside og håbe på det bedste. 

Med Google blev man i stand til at vise annoncer i det øjeblik, hvor 
brugeren søgte på Google. Det gjorde, at annoncering blev meget mere 
effektiv. Af samme årsag er de fleste værktøjer i denne bog også centre-
ret omkring Googles produkter, fordi der ikke findes nogen markeds-
føringskanal, der virker ligeså effektivt.   

Da de sociale medier kom på banen, fik professionelle markedsfø-
ringsfolk pludselig nye værktøjer til at målrette annonceringen yder-
ligere. Det viste sig, at størstedelen af forbrugere gerne ville indtaste 
detaljerede personlige og demografiske oplysninger om dem selv på 
eksempelvis Facebook. Virksomhederne kunne efterfølgende bruge 
disse oplysninger samt oplysninger om, hvad folk havde „Synes godt 
om“ til at målrette markedsføring mod forbrugerne. 
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Man fandt også ud af, at man kunne bruge de cookies, som blev lagt 
på brugernes computer til at identificere de enkelte computere og der-
med deres adfærd og færden på nettet. Det betød rent praktisk, at man 
kunne forfølge forbrugere med reklamer, efter at de havde besøgt ens 
hjemmeside. Dermed kunne man øge sandsynligheden for, at forbru-
gerne købte noget. 

I dag er ovenstående eksempler blevet forfinet, og man har nu mange 
avancerede muligheder for at målrette markedsføring på nettet mod 
en given målgruppe samt at blande forskellige teknikker til at få en stor 
viden om målgruppen. Det vil du se eksempler på senere, og du bliver 
med garanti overrasket over, hvor meget man egentlig kan målrette sin 
markedsføring. Man er kort sagt blevet bedre til at spore forbruger-
nes adfærd gennem mere intelligente programmer, hvilket resulterer i 
mere målrettet markedsføring og færre spildte annoncekroner.

I takt med at mulighederne bliver bedre, og der bliver flere af dem, 
vil der også blive stillet større krav til os, som arbejder med online 
markedsføring til daglig. 

Hvis du ikke har arbejdet med online markedsføring før, vil du også 
opleve, at det kan kræve forskellige kompetencer at arbejde med det. 
Det skyldes, at online markedsføring ligger i et krydsfelt mellem for-
skellige discipliner. 
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Grafiske
kompetencer

Markedsførings
kompetencer

IT/web
kompetencer

Kommunikations
kompetencer

Online
markedsføring

Disse kompetencer er: 

•   Grafiske kompetencer
•   IT/web-kompetencer 
•   Kommunikationskompetencer 
•   Markedsføringskompetencer 

De fleste online markedsføringsfolk har en spidskompetence og vil 
have overfladiske evner i de øvrige discipliner. Derfor må du ikke for-
tvivle, hvis du er journalist og kun har de kommunikative kompetencer. 

Lad os kigge lidt nærmere på, hvorfor de forskellige kompetencer er 
nødvendige. 

Grafiske kompetencer: Det er godt at kunne bruge programmer så-
som Photoshop til at redigere i billeder og udarbejde bannere til hjem-
mesider uden at skulle have fat i en grafiker.
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IT/web-kompetencer: Det er godt at vide noget om CMS-systemer 
såsom WordPress, så du kan udarbejde landingssider samt indsætte 
nye sporingskoder i dit IT-system uden at skulle have fat i en IT-mand.     

Kommunikationskompentencer: Det er godt at kunne skrive i et 
flot sprog, der trækker nye kunder til, uanset om det er på din hjem-
meside, i markedsføringskampagner og annoncer eller for at lave 
søgemaskineoptimering. 

Markedsføringskompetencer: Det er godt at vide noget om målgrup-
per, forbrugeradfærd mv. for at lave gode salgsbudskaber, der giver 
kunden lyst til at købe.   

Præmissen bag online markedsføring
Grundlæggende er der altid tre områder, man kan arbejde med i for-
hold til online markedsføring. 

I korte træk handler begreberne om at tiltrække mest mulig relevant 
trafik, omdanne denne trafik til flest mulige konverteringer og dernæst 
fastholde disse kunder og få dem tilbage til hjemmesiden igen.

Disse områder dækker over:

•  Kundehvervning 
(acquisition) 

• Konvertering  
 (conversion)

•  Kundefastholdelse og  
loyalitet  
(retention) 
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Af samme årsag har vi opbygget denne bog således, at den bear-
bejder disse emner inden for online markedsføring i denne logiske 
rækkefølge.

Kap. 2 og 3: AdWords og Søgemaskineoptimering handler om kun-
dehvervning, og hvordan du tiltrækker kunder via Google.

Kap. 4 og 5: Google Analytics og Konverteringsoptimering handler 
om, hvordan du analyserer den trafik, der kommer til din hjemmeside 
igennem Google Analytics, og hvordan du konverteringsoptimerer 
din hjemmeside. 

Kap. 6 og 7: Sociale medier, Kundeloyalitet og e-mail markedsføring 
handler om, hvordan du gennem eksempelvis nyhedsbreve og sociale 
medier fastholder kunder.
    
Ved at læse disse kapitler får du således viden om flere af de vigtigste 
områder i online markedsføring, fra kunderne møder din annonce på 
nettet, til de handler hos dig og skal lokkes tilbage for at handle hos 
dig igen.

Kap. 8: Strategiske overvejelser og gode råd er det sidste kapitel, som 
samler trådene og giver et strategisk overblik samt en række gode råd.

Online forretningsmodeller 
Der er mange forskellige måder at tjene penge på online. Derfor er det 
vigtigt, at du fra starten gør dig klart, hvilken forretningsmodel du vil 
bruge, hvordan du vil tjene penge, og hvad der er dit mål. 

Vi vil nu kort skitsere nogle af de mange forretningsmodeller, man 
kan arbejde med på nettet. Det gør vi for at give dig et indblik i, hvor-
dan forskellige virksomheder tjener deres penge med deres respektive 
forretningsmodeller. 
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Du kan bruge dette til at få idéer til, hvordan du selv kan bidrage til 
vækst med en gennemarbejdet forretningsmodel og en målrettet on-
line strategi. Lad os kigge på de forskellige modeller.

Affiliate
Affiliate modellen er en af de mere udbredte forretningsmodeller på 
nettet. Men der er alligevel mange danskere, der ikke er klar over, at 
de bidrager til affiliate, når de bevæger sig rundt på nettet. Affiliate går 
i alt sin enkelthed ud på, at man som virksomhed lægger et link til en 
anden virksomhed op på ens egen hjemmeside og får en salgskommis-
sion, hver gang der gennemføres et salg hos den anden virksomhed. 
Denne salgskommission kan eksempelvis være et fast beløb, betaling 
for hvert klik, nyhedsbrevstilmelding, deltagelse i konkurrencer eller 
en procentdel af salget. Hvis der eksempelvis er tale om en procentdel 
af salget, så virker affiliate modellen ved, at når du trykker på et af-
filiate link, gemmes der en lille cookie på din computer. Denne cookie 
giver ejeren af affiliate linket mulighed for at spore, om du køber noget 
på den hjemmeside, du er blevet sendt hen til. Affiliate partneren bli-
ver altså kun betalt, hvis der bliver købt noget hos affiliate annoncøren. 

Der er flere virksomheder, som har bygget deres strategi op omkring 
dette. Det er typisk sammenligningssider, anbefalingssider og blogs, 
såsom pricerunner.dk og alatest.dk. Normalt administreres kontakten 
mellem virksomheden og annoncøren gennem et affiliate netværk, ek-
sempelvis partner-ads.dk, euroads.dk, tradedoubler.dk m.fl.  

For at bruge denne strategi som annoncør skal du typisk have en høj 
avance på dine produkter, så du kan give en stor nok procentdel væk 
af dit salg, til at det også er interessant for affiliate partneren at sælge 
dit produkt frem for en anden annoncørs produkt.     
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Abonnement
Abonnementsservices er blevet mere og mere populære de senere år, 
og du kan stort set få alt på abonnement i dag. Nogle af de mere kendte 
abonnementsservices er dating.dk, goodiebox.dk, boligsiden.dk eller 
mofibo.dk. 

For at få succes med denne strategi skal du sikre, at du kan få et stort 
nok kundegrundlag, og at du kan blive ved med at tilføre værdi til dine 
abonnenter, således at de har lyst til at blive ved med at være medlem 
hos dig. Oftest undervurderer folk, hvad det vil koste at skaffe hver 
kunde, og derfor er der mange, som ikke opnår succes med denne 
model. Det går hen og bliver for dyrt at få nok kunder til, at det kan 
løbe rundt. 
 

E-handel
I dag kan man købe alt på nettet, og der er meget hård konkurrence 
blandt de danske webshops. Mange nye webshopejere bliver måske 
en anelse forblændet af muligheden for at sælge til hele verden, men 
ofte er der mange andre, der har fået den idé før dig. Inden du åbner 
en webshop, skal du derfor sikre, at du har et produkt, der er relativt 
unikt, eller at du kan konkurrere på pris, service eller andre ting. Hvis 
vi skal nævne nogle virksomheder, der har haft stor succes med e-
handel, kunne det være wupti.dk, nicehair.dk, miinto.dk, stylepit.dk, 
whiteaway.dk, unisport.dk m.fl.       

Freemium
Freemium modellen er meget brugt i softwarebranchen, hvor virksom-
heder udbyder noget af deres service gratis og kun tager betaling for en 
premium-udgave af produktet. Du kender med garanti virksomheder 
som Skype, Spotify eller Avg antivirus. Hvis du vil benytte denne stra-
tegi, skal du sikre, at du kan lave en meningsfuld differencering mel-
lem gratisudgaven og premium-udgaven af dit produkt eller service. 
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Annoncering
Hvis du får mange besøgende til din hjemmeside eller besøgende in-
den for en bestemt niche, kan du også tjene penge på at vise annoncer 
til denne målgruppe. Du vil blandt andet kunne sælge annonceplads 
på din hjemmeside til Google via Google Adsense. Det er de færre-
ste, der kan få så meget trafik til deres hjemmeside, at de kan tjene 
nok penge på annoncering alene. Det lykkes dog for enkelte. Et godt 
eksempel på dette er DMI.dk, som er en af Danmarks mest besøgte 
hjemmesider. I nettoindtægter fra reklamer tjener DMI cirka 3,5 mil-
lioner kroner årligt.

Mellemmand
En anden forretningsmodel er mellemmand, som eksisterer i brancher 
med meget konkurrence. Det skyldes, at det i disse brancher er mu-
ligt for virksomheder at have kunderne og dernæst vælge imellem et 
hav af udbydere. Hvis du vil have succes med denne model, skal du 
ligeledes kunne trække meget trafik til din hjemmeside samt tilbyde 
kunden noget merværdi ved at handle ved dig frem for at gå direkte 
til forhandleren. Eksempler på dette er just-eat.dk, 3byggetilbud.dk, 
agera.dk m.fl.   

Informationsformidler
Hvis du igennem din virksomhed får opbygget unik information, 
kan du også tjene penge på at sælge denne information med forret-
ningsmodellen informationsformidler. Et eksempel på dette er NN 
markedsdata, der gennem deres databaser har samlet oplysninger om 
forskellige virksomheders regnskaber, antal ansatte og meget mere.    

Som du kan se, er der mange forskellige forretningsmodeller, du kan 
bruge for at få succes på nettet. Derfor vil vi i det næste afsnit kigge 
på, hvilke online strategiske fælder du skal undgå.
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Online strategiske fælder 
Lige siden internettet startede, har pionerer forsøgt at tjene penge 
online på mange forskellige måder. I takt med udbredelsen af net-
tet generelt, smartphones, iPads og bærbare er der samtidig åbnet op 
for flere og flere forretningsmuligheder. De senere år, hvor verden er 
blevet mindre takket være nettet, og IT-udvikling er blevet billigere, er 
det ligeledes blevet billigere at udvikle hjemmesider, apps og øvrige 
IT-projekter. Formentlig af samme årsag ser vi desværre alt for mange 
aktører, der kaster sig hovedløst ud i projekter og lander i nogle kendte 
fælder, som du skal forsøge at undgå. 

Get-rich-quick fælden  
Væbnet med billigt IT-udviklingsarbejde i Indien i den ene hånd og et 
alt for optimistisk budget i den anden, er der flere aktører, som forsø-
ger at komme ind på online markedet med en slags „get-rich-quick“ 
strategi, hvor fokus ligger på at tjene penge hurtigt med minimal ind-
sats. Desværre også ofte med et koncept, de har kopieret, og en tilgang 
i retningen af „vi skal bare have inderne til at kopiere dating.dk“.

Historien vidner om, at det er med nettet som med al anden forretning,  
nemlig at succes kommer med hårdt arbejde og tålmodighed. Vi ople-
ver ofte, at virksomheder undervurderer, hvor lang tid det tager, hvor 
meget det koster, hvor meget konkurrence der er, eller de glemmer at 
tænke deres online aktiviteter ind i en strategisk sammenhæng fra A-Z. 

Min fætter kan lave det billigt fælden
Hvis du skal have lavet en ny hjemmeside, have sat en AdWords kam-
pagne op eller have udviklet en ny IT-platform, så vil den formentlig 
kunne koste alt mellem 90-1500 kr. pr. time alt efter, hvem der skal 
lave den. 
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Du vil altid kunne finde nogen, der kan lave super billige løsninger 
bare ved at forespørge på amino.dk.  De fleste har også en fætter eller 
en god ven, der har brugt deres teenageår på at lege med lidt web og 
sagtens kan bikse en hjemmeside sammen. Det bliver dog ofte lige 
nøjagtig det – noget biks.    

Vi siger ikke, at det eneste rigtige er at bruge mange penge på dine 
løsninger online, langt fra. Men vi undrer os ofte over, at store virksom-
heder med store markedsføringsbudgetter måske bruger 15.000 kr. til 
annoncer i avisen, men kun vil bruge 5000 kr. på deres hjemmeside. 
Ofte ender de billige løsninger også med at skulle laves om alligevel. 

Professionelle virksomheder får lavet professionelle løsninger. De løs-
ninger, du laver online, bør prioriteres med samme ressourcer som 
dine offline markedsføringsaktiviteter. Dernæst skal du afgøre, hvor-
dan du får mest for pengene online, og hvilket webbureau du har tillid 
til.

Vi har nu gennemgået to fælder, du skal undgå, og vi vil nu kigge på, 
hvordan du griber din online strategi strategisk an.   

Online strategisk ramme 
Når du arbejder med online markedsføring, er det vigtigt, at du gør dig 
nogle strategiske overvejelser og formulerer en online strategi samt 
et mål med markedsføringen, inden du går i gang. En strategi er en 
formulering af de langsigtede mål, du gerne vil opnå.

Der findes mange værktøjer til at hjælpe med at udarbejde en stra-
tegi. Her i bogen vil vi gerne introducere en strategisk ramme, der 
kan hjælpe dig med at analysere dig frem til din strategi og udvælge 
de værktøjer, som skal understøtte strategien. Der er tre dele i vores 
strategiske ramme: en analysedel, en strategisk del og en taktisk del. 
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Igennem bogen vil du blive introduceret for mange forskellige begre-
ber og værktøjer, som du kan bruge i din analyse. Derfor vil vi ikke 
gå i dybden med områderne i den strategiske ramme nu, men i stedet 
gemme det til den sidste del af bogen. 

I de næste kapitler kommer du til at lære om AdWords, SEO, sociale 
medier, Analytics, konverteringsoptimering, e-mail markedsføring og 
meget mere. Alle disse værktøjer vil du kunne bruge i forskellige om-
råder af online markedsføring. Sidst i bogen vil vi opsummere, hvor-
dan du bruger værktøjerne i en strategisk kontekst.   

•  Analysere og evaluere de  
nuværende online aktiviteter 

• Identificere din målgruppe

•  Formulere en online strategi  
og et mål med markeds føringen  

•  Vælge medier til online 
markedsføring

 
• Formulere en handlingsplan 
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Tjekliste til introduktion til online 
markedsføring 

 F  Du ved, hvorfor online markedsføring har ændret sig som 
disciplin.

 F  Du ved, hvilke kompetencer online markedsføring typisk 
kræver.

 F Du kender præmisserne bag online markedsføring.

 F  Du ved, hvordan de enkelte kapitler hænger sammen og dæk-
ker de forskellige områder af online markedsføring.

 F Du kender til forskellige online forretningsmodeller.

 F Du ved, hvad affiliate er.

 F Du ved, hvad get-rich-quick fælden er.

 F  Du ved, at du skal formulere en online strategi, inden du går i 
gang.

 F  Du kender den strategiske ramme og ved, hvad de tre delele-
menter dækker over (analytisk, strategisk og taktisk).   

Egne noter
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2
Google AdWords

Google AdWords er uden tvivl et af de 
mest effektive annonceringsmedier,  
når man ser på tværs af brancher og  

forskellige annonceringsmuligheder.

„
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Google AdWords

Hvad er Google AdWords?
Google AdWords er Googles annonceringsprogram. Programmet gi-
ver dig mulighed for at vise annoncer til potentielle kunder. AdWords 
er altså et markedsføringsværktøj, der kan bruges til at skaffe nye kun-
der og få din virksomhed til at vokse. 

I AdWords kan du købe annonceringsplads af Google. AdWords er 
det, man kalder et PPC-produkt. PPC står for Pay-Per-Click. Det bety-
der, at du kun betaler penge, når besøgende klikker på dine annoncer. 
Hvis du ikke får nogle klik på dine annoncer, betaler du altså ikke for 
annonceringen.
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På billedet på forrige side kan du se en opdeling af Googles søgere-
sultater. Resultaterne i de røde kasser er resultater fra AdWords. Som 
du kan se i den lille gule boks, er der tale om „annoncer“, og de bliver 
vist både i toppen af søgeresultaterne og ude i højre side. Resultaterne 
i den blå kasse omfatter derimod de organiske resultater, som du ikke 
betaler penge for. For at ligge højt i de organiske søgeresultater skal 
du arbejde med søgemaskineoptimering (SEO), som vi vil beskrive i 
næste kapitel. 

Overblik over kapitlet
Når du har læst kapitlet, vil du kunne sætte dine egne AdWords kam-
pagner op. Efterfølgende vil du kunne bruge kapitlet som opslagsværk 
til fremtidige kampagner.   
 
I dette kapitel vil vi blandt andet gennemgå følgende: 

• Forstå Google AdWords: Hvorfor er det så effektivt?
•  Strategiske overvejelser før du går i gang - sådan får du succes 

med AdWords 
• Overblik over funktionerne i AdWords
• Søgenetværket  
• Displaynetværket 
• Mobil annoncering
• Shopping annoncer og Google Merchant Center 
• Video annoncer på YouTube
•  Konverteringssporing: Derfor skal du koble Google Analytics 

med AdWords
• Avanceret brug af AdWords: AdWords Editor og MCC 
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„
Forstå Google AdWords: Hvorfor er det så 
effektivt?

Der er ingen tvivl om, at AdWords er et af de mest effektive annon-
ceringsmedier overhovedet, når man ser på tværs af brancher og for-
skellige annonceringsmuligheder. Den primære årsag til dette er, at 
du med AdWords rammer den efterspørgende målgruppe, dvs. de 
kunder der allerede har taget stilling til, hvad de mangler og derfor 
søger efter det på Google.  

De søger, de finder, de køber.

I AdWords kan du løbende tilpasse dine kampagner og foretage æn-
dringer, så de hele tiden rammer potentielle købere bedst muligt. Du 
kan køre forskellige kampagnetyper og selv bestemme, hvor meget du 
vil bruge på din annoncering.

Det er dog ikke alle annoncer i Google AdWords, der er sat op til at 
ramme den efterspørgende målgruppe. Overordnet set er der fem for-
skellige måder at annoncere på i Google AdWords, hvoraf kun de to 
af dem i udgangspunktet rammer den efterspørgende målgruppe. Lad 
os kort opridse dine muligheder.

1. Søgenetværket
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På søgenetværket rammer du den efterspørgende målgruppe. Du 
rammer dem, som har et behov og søger efter en løsning på Google. 
Denne annonceform kender du formentlig allerede.

2. Displaynetværket

På displaynetværket rammer du ikke den efterspørgende målgruppe, 
der aktivt selv har søgt efter en løsning eller et produkt. Derimod 
rammer du potentielle kunder gennem hjemmesider, som har solgt 
annonceplads til Google (også kaldet Google AdSense). Det kunne 
eksempelvis være en side som Euroman, hvorpå du som annoncør på 
displaynetværket kan forsøge at sælge dine produkter med et banner 
i siden eller en tekstannonce i bunden. 

Man kan sammenligne displaynetværket med øvrige typer af almin-
delig markedsføring, såsom tv, radio, avisannoncer etc. Det er der 
fordele og ulemper ved, og dem vender vi tilbage til i afsnittet om 
displaynetværket.



312. Google AdWords

3. Google Shopping
Google Shopping er et forholdsvis nyt begreb på AdWords, men det 
kan i høj grad sammenlignes med søgenetværket. Den primære forskel 
er, at du som annoncør får mulighed for at få dine produkter ud på 
forsiden af Google.

4. Mobiler
Uanset hvilken af de ovenstående annonceformer du vælger, har du 
samtidig mulighed for at vælge at annoncere på mobilerne. I AdWords 
vil du ikke som sådan finde en særskilt funktion, der hedder mobiler. 
Men i vores tilgang til AdWords har vi valgt at skille mobilerne ud 
som et særskilt element. Det er nemlig vores overbevisning, at dine 
potentielle kunders adfærd er helt anderledes, når de søger på en te-
lefon, frem for når de søger ved en computer. Det kan for eksempel 
være, hvis de søger efter åbningstider eller adressen til din butik. Din 
hjemmeside optræder også anderledes på en telefon frem for på en 
computer. Derfor vil vi skille mobilerne fra i vores kampagner.

5. Videoannoncer på YouTube
I takt med at det er blevet billigere og nemmere at lave video, opleves 
det, at stadigt flere køber annoncer på YouTube. YouTube blev købt 
af Google i 2006. I dag er det en integreret del af AdWords, at du har 
mulighed for at annoncere med videoklip. Videoerne er rigtig gode til 
branding, men de rammer heller ikke den efterspørgende målgruppe. 
De mennesker, som surfer rundt på YouTube, har altså ikke bedt om 
at blive afbrudt. 
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Opsummering
Som du nok kan regne ud, er der stor forskel på de fem forskellige 
måder at annoncere på. Derfor er det også vigtigt, at du tager dig god 
tid til at sætte hver enkelt annonce op og overvejer din målretning, 
inden du går i gang. De forskellige målretningsmuligheder i AdWords 
kan også deles op i Push og Pull markedsføring. I pull markedsføring 
har du den efterspørgende målgruppe, og i push markedsføring har 
du den passive målgruppe, som ikke selv har efterspurgt produkterne.  

Uanset hvilken målretning du bruger, er det vigtigt, at du gør dig nogle 
strategiske overvejelser, inden du går i gang, og dem vil vi kigge nær-
mere på senere. AdWords kan nemlig blive en dyr fornøjelse, hvis du 
ikke bruger det rigtigt og gør dig nogle vigtige overvejelser om søge-
ord, målgruppe, kampagneform, annoncetekster etc. 

Auktion og budkrig
Uanset hvilken af de fem annonceformer du vælger, fungerer AdWords 
grundlæggende som en auktion, hvor dem, der betaler mest, får lov 
til at ligge i toppen med deres annoncer. Du er således i budkrig med 
dine konkurrenter om, hvem der vil betale mest for et givent søgeord. 

Pull markedsføring:
Den efterspørgende 

målgruppe

Søgenetværket
Google shopping 

Push markedsføring:
Den passive 
målgruppe

Displaynetværket
Videoannoncer

Remarketing

Mobilerne
Kan målrettes 

både push 
og pull

Målretningsmuligheder i
Google Adwords
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Der er selvfølgelig også andre faktorer i spil, for det siger sig selv, at 
Google ikke vil give topplacering til en annonce, hvis ingen klikker på 
den. Google tjener jo deres penge ved, at folk klikker på annoncerne. 
Derfor giver Google hvert søgeord et kvalitetsresultat, der er med til 
at afgøre, hvilken placering du får. 

Du skal optimere løbende 
Eftersom Google AdWords er en budkrig, er det også givet, at du ikke 
bare kan sætte AdWords op og lade det køre af sig selv. Du skal hele 
tiden sørge for at optimere dine annoncer og justere kampagner, der 
ikke klarer sig så godt, som du havde håbet på. AdWords vil helt na-
turligt koste lidt ekstra til at starte med, men når du først rammer kor-
rekt, er det bare med at træde på speederen. Så er der nemlig kunder 
at hente.

Som vi allerede har været inde på, betaler du penge til Google, hver 
gang brugerne klikker på dine annoncer. Hvad du betaler pr. klik, be-
stemmer du selv. Og så alligevel ikke helt. Vælger du eksempelvis at 
betale så lidt pr. klik, at din annonce ender langt nede i søgeresulta-
terne, kan du lige så godt lade være. Med AdWords handler det om at 
stile efter at lande i top 3, så dine annoncer bliver eksponeret for flest 
mulige mennesker, og du opnår en høj CTR (click through rate). 

Click through rate (CTR): 
CTR er en procentsats, der fortæller, hvor mange der klikker på din 
annonce ud af 100. Du regner CTR ud ved at dividere antal klik 
med antal visninger. Du kan bruge CTR til at finde ud af, om dine 
annoncer er gode eller ej.

Kom i gang med AdWords
AdWords er faktisk ganske simpelt at komme i gang med. Når først 
du har forstået de generelle funktioner, vil du selv kunne opbygge 
kampagner, der kan ramme de personer, du ønsker. 
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I AdWords består annoncerne af et søgeord, annoncetekst, destinati-
onsside, klikpris og et dagsbudget. Når der søges på et ord på Google, 
vil AdWords lave en vurdering ud fra disse parametre og derefter vise 
de bedste søgeresultater. 

Hvis du er ny i AdWords, vil du blive præsenteret for dette skærmbil-
lede, første gang du logger ind på www.AdWords.google.com. 

Tip: 
Opret din konto allerede nu og log ind i AdWords. Så har du mulig-
hed for at afprøve/finde de enkelte funktioner i AdWords, imens 
du læser om dem. På den måde bliver det meget nemmere at forstå 
de funktioner, du læser om. 
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Du har nu to muligheder. Du kan enten vælge at følge den trinvise 
vejledning, eller du kan springe den over ved at klikke på linket øverst 
i guiden. Vælger du at følge den trinvise guide, vil du i de følgende 
trin skulle udfylde blandt andet budget, søgeord og bud. Så langt er 
vi slet ikke nået endnu. Derfor skal du vælge den anden mulighed og 
klikke på linket ”spring den trinvise guide over”. 

Du bliver nu ført videre til en side, hvor du skal udfylde e-mail adresse, 
land, tidszone og valuta. Hvis du ikke allerede er logget ind på din 
Google-konto, vil du nu blive bedt om at gøre det. Derefter er du log-
get ind på AdWords, hvor du vil blive præsenteret for nedenstående 
skærmbillede.

Efterhånden som du får opbygget kampagner, vil du kunne se dem på 
startsiden, når du logger ind i AdWords. Inden du går i gang med at 
oprette din første kampagne, vil vi præsentere dig for de strategiske 
overvejelser, du skal gøre dig, inden du går i gang. 

Strategiske overvejelser før du går i gang  
- sådan får du succes med AdWords 

I dette afsnit skal vi kigge på nogle af de strategiske overvejelser, du 
skal gøre dig, inden du går i gang med AdWords. Hvis ikke du gør dig 
disse overvejelser,  kan du hurtigt komme til at lave nogle begynderfejl.




