
Nettredaktørskolen videregående,  
 
Sommer 2013 
 
 
 
Gang 3 
 
26. juni 2013 
 
 



Presentasjoner  

•  www.webgruppen.no/nrvg 



Salg og markedsføring 



Push-kommunikasjon 



Pull-kommunikasjon 



Permission push 



Tradisjonell push 

•  Avsender er aktiv 
•  Mottager er passiv 
•  ”En megafon for ditt salgsbudskap” 



Pull-kommunikasjon 

•  Mottager er aktiv 
•  Avsender er passiv 
•  ”En selvbetjeningsmaskin for informasjon” 



Permission push / Sosiale medier 

•  Avsender er aktiv 
•  Mottager er aktiv 
•  Dialog og ikke monolog 
•  Mottager er også en avsender tilbake, og videre 

utover i sitt eget nettverk 



Pushkanaler         Pullkanaler 

•  PR – omtale 
•  Annonsering 
•  DM og eDM (B2B) 
•  Messe, event 
•  Sosmed = 

Kampanjer, del av 
PR-strategi, delings-
taktikker og viralitet 

•  Søkemotor 
•  Content marketing 
•  Nettsted 
•  Epost til 

eksisterende liste 
•  Sosmed = lojalitet, 

mersalg, gjensalg, 
kundeservice og 
produktutvikling 



Playbook Push 

•  Kunden er ikke bevisst på behovet/deg som 
leverandør 

•  Du ønsker å fortelle folk at ditt produkt finnes 
•  Du ønsker å skape blest om deg og ditt 
•  Du ønsker å drive informasjonsformidling i sosiale 

medier 
•  Du ønsker at nye folk skal bli oppmerksomme på de 

tjenestene du tilbyr 



Playbook Push 

•  Kunden er ikke bevisst på behovet/deg som 
leverandør 

•  Du ønsker å fortelle folk at ditt produkt finnes 
•  Du ønsker å skape blest om deg og ditt 
•  Du ønsker å drive informasjonsformidling i sosiale 

medier 
•  Du ønsker at nye folk skal bli oppmerksomme på de 

tjenestene du tilbyr 



Playbook Pull 

•  Kunden er bevisst på behovet/deg som 
leverandør 

•  Han ønsker å finne informasjon, leverandør 
•  Evt han kommer rett til din side 
•  Du ønsker å være til stede der bruker er, slik at han 

kan finne deg 
•  Du ønsker å bli funnet og valgt 
•  Du ønsker å drive etterspørselssalg, etterspørsels-

markedsføring, etterspørselsinformasjonsformidling 



Playbook Pull 

•  Kunden er bevisst på behovet/deg som 
leverandør 

•  Han ønsker å finne informasjon, leverandør 
•  Evt han kommer rett til din side 
•  Du ønsker å være til stede der bruker er, slik at han 

kan finne deg 
•  Du ønsker å bli funnet og valgt 
•  Du ønsker å drive etterspørselssalg, etterspørsels-

markedsføring, etterspørselsinformasjonsformidling 



Brukers modus 

•  Etterspør kunden ditt produkt? 
•  Ønsker du å foreslå noe bruker ikke har tenkt på 

selv? 



Hvilke kanaler egner seg til hva? (1) 

•  Websiden : Moderskipet og konverteringsmaskinen 
•  Facebook : Et lojalitetsprogram, gjensalg, 

markedsføring, kundeservice, annonsering, 
innholdsdrevet viralitet 

•  Twitter : En varslingskanal, en PR-kanal, 
samfunnsdialog/omdømme, nå vanskelig tilgjengelige 
individer 

•  Linkedin : En nettverksplattform, prospekting, 
annonsering 



Hvilke kanaler egner seg til hva? (2) 

•  Instagram : En bildeoppdateringskanal, kampanjer 
•  Blogger : Content marketing, SEO, personlig 

merkevare 
•  Epost : En salgskanal, nyhetsbrev, 1:1-dialog, CRM 
•  YouTube : Videohosting/-streaming, viralitet 
•  Pinterest : Peer-to-peer ecommerce 



Epost 



Den ønskede prosessen 













•  Jeg fikk en mail 
•  Jeg åpnet den 
•  Jeg klikket i mailen 
•  Jeg kjøpte på landingssiden 

Hva skjedde? 



X * OR * CTR * CR = $ 



X * OR * CTR * CR = $ 

Antall mottagere	




X * OR * CTR * CR = $ 

Open Rate – åpnerate	

	

Prosentandel av mottagere som åpner mailen	




X * OR * CTR * CR = $ 

Click Through Rate - gjennomklikksrate	

	

Prosentandel av de som åpner som klikker i mailen	




X * OR * CTR * CR = $ 

Conversion Rate – konverteringsrate	

	


Prosentandel av de som kommer inn på landings-	

siden som kjøper (eller gjør noe annet du ønsker)	




X * OR * CTR * CR = $ 



X * OR * CTR * CR = $ 
Sender til 1000	




X * OR * CTR * CR = $ 
Sender til 1000	


20 % åpner = 200	




X * OR * CTR * CR = $ 
Sender til 1000	


20 % åpner = 200	

25 % klikker = 50	




X * OR * CTR * CR = $ 
Sender til 1000	


20 % åpner = 200	

25 % klikker = 50	


10 % kjøper = 5 salg	




X * OR * CTR * CR = $ 
Sender til 1500	


20 % åpner = 300	

25 % klikker = 75	


10 % kjøper = 7,5 salg	




X * OR * CTR * CR = $ 
Sender til 1500	


30 % åpner = 450	

35 % klikker = 157	


20 % kjøper = 31 salg	




Email Marketing Summit 2013	




X * OR * CTR * CR = $ 



X = Antall mottagere 



Bygge adresseliste … 



Bygge adresseliste 

•  Eksisterende kunder 
•  Påmelding på websiden 
•  Påmelding i fysiske møteplasser 
•  Anbefalinger 



Eksisterende kunder 

•  Du kan sende e-post til dine eksisterende kunder, 
dersom du oppfyller kravet om at de kan ”frabe seg 
slik reklame på en enkel og kostnadsfri måte”. 

•  Du kan ikke gi e-post adressen videre til andre. 
•  I praksis tolker man dette slik at man kan sende e-

post til eksisterende kunder så lenge det finnes en 
link nederst der man kan be om å bli slettet fra listen. 

•  Markedsføringsloven 



Markedsføringslovens § 15: 
•  I næringsvirksomhet er det forbudt, uten mottakerens forutgående 

samtykke, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer 
ved elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell 
kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller 
automatisert oppringningssystem (talemaskin). (…) 

•  Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke 
markedsføring ved elektronisk post i eksisterende kundeforhold der 
den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske 
adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde 
den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser 
tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den 
elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt 
senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og 
gebyrfritt gis anledning til å reservere seg mot slike henvendelser.  



Epostmarkedsføring er forbudt i Norge 

•  Med mindre kunden har sagt at han vil ha epost fra 
deg 

•  Eller han er en eksisterende kunde 

•  Uansett må han få melde seg av nyhetsbrevet ”enkelt 
og gebyrfritt” når som helst. 





Tips: Begynn med egne kunder 

•  Sett noen i sving med å skaffe e-post adresser til dine 
eksisterende kunder, så har du et grunnlag for en 
fungerende e-post liste allerede der! 

•  (Og legg opp rutiner som gjør at alle nye kunders e-
post adresser blir registrert) 



Påmelding fra websiden 

•  Hvis du vil bygge en liste effektivt fra websiden din, 
må du gjøre det veldig tydelig hva brukerne får ved å 
melde seg på listen din 







Påmelding fra websiden 

•  Hvis innholdet du sender ut på listen ikke er nok til å 
motivere i seg selv, så vurder å gi brukeren noe helt 
konkret for å melde seg på listen. (Vurder det selv om 
innholdet du sender ut er verdifullt også. Incentiver 
fungerer!) 

•  ”Hurtigsvarspremier” fungerer, og er veldig billige å 
dristribuere på web når de er elektroniske produkter. 



Ca 1 av 300 nye brukere oppga e-post adresse 



Ca 1 av 10 nye brukere oppgav e-post adresser 





Tips: Lag en elektronisk premie 

•  Finnes det verdifull informasjon som du sitter på, som 
du kan gi bort til de interessentene som melder seg 
på e-post listen din?  

•  I så fall kan du lage et elektronisk produkt – for 
eksempel en spesiell rapport – som du kan bruke 
som ”hurtigsvarspremie”. 

•  Automatiser hele prosessen ved å legge inn link til 
hurtigsvarspremien i en forhåndsskrevet e-post som 
automatisk sendes ut til folk når de melder seg på 
listen (”autoresponder” / ”welcome message”). 



•  Rapporter 
•  Dikt / noveller / romaner / ebøker 
•  Plakater (last ned og skriv ut) 
•  Excel-regneark (kalkyler, eksempler, beregninger) 
•  Musikkfiler 
•  Rabattkuponger 
•  Designmaler / Themes  
•  Programmer / Innstikk / Widgets / App’er 
•  Videoer 
•  Tilgang til eksklusive websites (brukernavn / 

passord) 

Elektroniske premier 



Tips: Lag et konsept 

•  Kan du lage et konsept rundt nyhetsbrevet ditt som i 
seg selv er nok til å generere påmeldinger? 

•  Klubbkonsepter fungerer godt. 
•  Abonnement på verdifulle tips fungerer godt. 









Påmelding i fysiske møteplasser 

•  Alle steder der du 
møter kunden kan 
du potensielt høste 
e-post adresser 

Kanskje du vil ha gratis 
gourmet-tips på e-post 
fra oss også? 



OR = Åpnerate 



Åpnerate 

•  Hvor mange åpner mailen? 
•  Avsender og subject-felt avgjør 





Avsender 

•  Bruk aldri ”søplete” avsenderadresser 
•  Bruk gjerne personlig navn 
•  Eller firmanavn 
•  Eller nyhetsbrevsnavn 

•  Har du en relasjon til bruker? 



Overskrift 

•  Verdiforslag 
•  Formulering 



Verdiforslaget 

•  Hvilket tilbud gir du bruker? 
•  Hva er det du foreslår? 
•  Er dette umiddelbart attraktivt? 



Relevante verdiforslag 

•  Et godt tilbud 
•  En nyhet 
•  Noe bruker har nytte av å vite 
•  Noe bruker skjønner at han trenger 
•  Noe som interesserer bruker 
•  Noe som er verd å bruke tid på 



NB! Si én ting! 

•  Ha ett tydelig verdiforslag! 
•  Ikke prøv å stappe mange ting inn i én og samme 

overskrift 
•  For mange elementer gjør bare verdiforslaget 

utydelig 



Formulering 

•  Hvordan formulerer du ditt verdiforslag? 
•  Dette er overskriften din 



Overskrift 

•  Hva er verdiforslaget? 
•  Hva er salgsargumentet? 
•  Hva er den viktige USP’en? 
•  Hva skal få kunden til å ønske å gjøre det du vil? 



Den gode overskriften 

•  Skal vekke oppmerksomhet 
•  Skal fenge interessen 
•  Skal formulere verdiforslaget 



Den gode SELGENDE overskriften 

•  Bør svare på ”what’s in it for me”. 
•  Noen ganger er det enkleste svaret bare å nevne 

produktet/tilbudet. 
•  Andre ganger må du spille på andre strenger. 



Kilde: B.J.Fogg	




Kilde: B.J.Fogg	


Signal	




Kilde: B.J.Fogg	


Facilitator	
 Signal	




Kilde: B.J.Fogg	


Facilitator	


Spark	


Signal	




Kilde: B.J.Fogg	




Overskrift 

•  Målet med overskriften er å få brukeren til å åpne 
mailen. 

•  Ikke vær fiffig! 
•  Ikke prøv å lure mottageren! 
•  Vær beskrivende, tydelig og klar. 
•  Fokuser på den viktigste fordelen brukeren får. 
•  Du kan satse på å vekke noe nysgjerrighet, men vær 

for all del ikke villedende. 





Tips: Test overskriften på deg selv 

•  Test kvaliteten på overskriften (det som står i subject-
feltet) ved å sende en testmail til deg selv. 

•  Se hvordan overskriften ser ut i innboksen din. 
•  Vær kritisk: Ville denne overskriften faktisk få deg til å 

klikke og åpne mailen? 
•  (Hvis ikke, lag en ny overskrift!) 











Tips til gode overskrifter 

•  Unngå generiske overskrifter (”Nyhetsbrev fra Ving”) 
•  Skriv om bare én sak i overskriften 
•  Skriv gjerne ”slik/hvordan”-overskrifter (”Slik blir du en 

bedre nettredaktør”) 
•  Husk at overskriften må gi brukeren en grunn til å 

åpne mailen 
•  Men prøv ALDRI å lure brukeren! Det klarer du bare 

én gang, og så mister du svært mange brukere! 



Gode overskriftsformater 

A. Slik/hvordan-overskrifter 
B. Spørsmåls-overskrifter 
C. Kontekst: Overskrift 
D. Parentes-overskrifter 
E. Liste-overskrifter 
F.  Psykologiske triggere 



A. Slik/hvordan-overskrifter 

•  Slik lager du din egen Facebook-side 
•  Hvordan vinne venner og gjøre inntrykk. 
•  Slik får du bedre selvtillit. 
•  Hvordan skrive gode blogg-overskrifter 



B. Spørsmåls-overskrifter 

•  Er all omtale virkelig god omtale? 
•  Hva får deg til å feile som supersjekker? 
•  Hvor får du mest for pengene? 
•  Kan korallkalsium stoppe aldring? 



C. Kontekst: Overskrift 

•  Tony Hawk: Slik ble han verdensberømt. 
•  Vårens farger: Sukkertøy og cupcakes 
•  Virusvarsel: Ikke klikk på noen ting før du har lest 

dette. 
•  Kjærlighet ved første blikk: Fleip eller fakta? 



D. Parentes-overskrifter 

•  Hva millionærene vet (som du aldri har hørt om) 
•  Ta din plass i blogosfæren (eller lev med å være 

ukjent) 
•  Sannheten (og mytene) om finansverdenens 

pengemaskiner 



E. Liste-overskrifter 

•  Ti regler for å skrive god webtekst 
•  5 tips for vakker sommerhud 
•  Tre viktige grep for å lykkes på nett 
•  Topp tre grunner til at de fleste cafeer feiler 



F. Psykologiske triggere 

•  Nevn en kjendis (”Britney Spears i fylleslagsmål”) 
•  Kom med en kontroversiell påstand (”Gulrøtter er mer 

kreftfremkallende enn tobakk”) 
•  Bruk alliterasjon og rytme (”Sexy sommerkjoler som 

svinger” 
•  Variasjon er bra. Unngå klisjeer, og ikke gjenta deg 

selv. 



CTR = Klikkraten 



Finn verdiforslaget 

•  Hva skal til for at bruker skal ønske å gjøre/eie/lese? 
•  Hva beveger bruker rundt dette triggerordet? 
•  Hvordan kan bruker motiveres? 



Klikkraten 

•  Riktig strukturering av mail 
•  Riktig innhold 
•  Riktig call-to-action 



Strukturering 

•  Ett tilbud vs flere tilbud 



Kilde: 
Meclabs 



Kilde: 
Meclabs 



Kilde: 
Meclabs 



Hovedprinsipper 

•  Forenkle tilbudet 
•  Reduser lengden 
•  Lag en tydelig lesebane 
•  Husk bildeblokking! 
•  Husk tydelig call-to-action! 



Husk å skrive for hurtiglesning i mailen 

•  Kulepunkter 
•  Uthevinger 
•  Mellomtitler 
•  Korte avsnitt 



Finn handlingsutløseren  

•  Hva er den relevante call-to-action? 
•  Hva bør en eventuell tekstlenke inneholde av ord? 
•  Hvordan bør en eventuell knapp utformes? 



Call-to-action 



Påmelding?	






Call to action 

•  Knapp 
•  Lenke 
•  Skjema 



Handlingsutløsende lenke 

•  Stå på eget avsnitt 
•  Inne i hovedteksten 
•  Blå, uthevet, understreket 
•  7-12 ord lang 
•  Inneholde løfte (hovedtriggerord) 
•  Kan gjerne inneholde oppfordring 



Eksempler 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 
vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite 
draconis ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post 
mortem nulla voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Klikk her for å redusere strømutgiftene fra og 
med i dag 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  



Eksempler 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 
vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite 
draconis ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post 
mortem nulla voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Ja takk, jeg vil ha lavere kolesterolinnholdet i 
blodet uten medikamenter 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  



Eksempler 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 
vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite 
draconis ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post mortem 
nulla voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Meld deg på konferansen Bedre Resultater 2013 nå 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  



Eksempler 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas. Vox populi 
vox dei. Post hoc ergo propter hoc. Hic in capite 
draconis ardet perpeuo sol. Ede bibe lude post 
mortem nulla voluptas. Vox populi vox dei.  

•  Klikk her for å få bedre avkastning på 
sparepengene fra og med i dag 

•  Ede bibe lude post mortem nulla voluptas.  





CR = Konverteringsrate 



Hvor mange gjør et faktisk kjøp? 

•  Det kommer an på landingssiden 



Den perfekte landingssiden må ha 

1)  Luktforsterkning 
2)  En hook 
3)  Drivere 
4)  En closer 
5)  Call-to-action 
6)  Eventuelt en spiker 



Den perfekte landingssiden må ha 

1)  Luktforsterkning 
2)  En hook 
3)  Drivere 
4)  En closer 
5)  Call-to-action 
6)  Eventuelt en spiker 



Den perfekte landingssiden må ha 

1)  Luktforsterkning 
2)  En hook 
3)  Drivere 
4)  En closer 
5)  Call-to-action 
6)  Eventuelt en spiker 



1) Luktforsterkning 

•  Bruker er på jakt 
•  ”Lukten av informasjon” 
•  Lukten av annonsen/mailen/teaseren må forsterkes 

på landingssiden 



Landingssiden – noen tips 

•  Ikke lenke til forsiden med mindre søkeordet gjelder 
for selskapet generelt 

•  Lag ellers separate landingssider for forskjellige 
annonser/produkter/kampanjer 



Gjenta det visuelle inntrykket 







Gjenta budskapet fra tekstannonse eller 
tekstmail 



Luktforsterkning 

•  … er det aller mest avgjørende enkeltelementet 
•  Budskapet MÅÅÅÅÅ være IDENTISK 

•  Mål luktforsterkningen i avstøting/bounce 



2) En hook 

•  Hook’en skal fange brukers oppmerksomhet og gjøre 
ham ENDA mer interessert 

•  Hook’en må også være synlig i første skjermbilde 







Hook’en 

•  Et interessant produktbilde 
•  ”Prøv gratis” 
•  Enkelt å komme i gang 
•  En prisbombe 
•  Tydelig call-to-action i første skjermbilde 



Hook’en 

•  Et interessant produktbilde 
•  ”Prøv gratis” 
•  Enkelt å komme i gang 
•  En prisbombe 
•  Tydelig call-to-action i første skjermbilde 

•  Hooken skal gjøre brukeren ENDA MER interessert 
ved første øyekast. 



3) Drivere eller involveringsmekanismer 

•  Hvis du har mye retorikk og trenger mye tekst, kan 
”drivere” jage bruker nedover siden 

•  Involveringsmekanismer gjør at bruker ”vikler seg inn” 
i nettstedets verden … 

























Drivere 

•  Involveringsmekanismer 
•  Formatering for vertikal lesning 

–  Kulepunkter 
–  Mellomtitler 
–  Uthevinger 

•  Fargede bokser 
•  ”DM-effekter” 

–  Bomber 
–  Utgulet tekst 
–  ”Håndskrevne” beskjeder 



Drivere 

•  Formatering for vertikal lesning 
–  Kulepunkter 
–  Mellomtitler 
–  Uthevinger 

•  Fargede bokser 
•  ”DM-effekter” 

–  Bomber 
–  Utgulet tekst 
–  ”Håndskrevne” beskjeder 

•  Driverne skal få bruker til å fortsette å lese. 



4) En closer   

•  En ”closer” er en mekanisme for å ”close salget”, for 
eksempel et tidsbegrenset tilbud, en bonus, en 
hurtigsvarspremie, en nedbetalingsordning … 









Closeren 

•  Bonus 
•  Hurtigsvarspremie 
•  Rabatt 
•  2-for-prisen-av-1 
•  Mersalgs/oppsalgstilbud 



Closeren 

•  Bonus 
•  Hurtigsvarspremie 
•  Rabatt 
•  2-for-prisen-av-1 
•  Mersalgs/oppsalgstilbud 

•  Closeren skal ”close salget” og få bruker til å fatte 
endelig kjøpsbeslutning. 

•  Den skal stå rett før call-to-action. 



5) Call-to-action 

•  Handlingsoppfordring 
•  Handlingsmekanisme 



Påmelding?	










Call to action 

•  En tredimensjonal knapp 
•  En lenke 
•  Et skjema 

•  Call-to-action MÅ være enkelt, fristende og lettvint. 



Handlingsutløsende lenke 

•  Settes på eget avsnitt 
•  Inne i teksten (ikke i marg) 
•  Uthevet, understreket, blå (helst) 
•  7-12 ord lang 





6) En spiker 

•  ”Spikeren i kista”: En ettertanke som fjerner siste rest 
av tvil. Gjerne returrett, trygghetsgaranti eller 
liknende. 







Spikeren   

•  Bestill trygt 
•  Sikker betalingsløsning 
•  Returrett 
•  Fri frakt 



Spikeren   

•  Bestill trygt 
•  Sikker betalingsløsning 
•  Returrett 
•  Fri frakt 

•  Spikeren skal trygge de kundene som er usikre helt i 
slutten av beslutningsprosessen. 

•  Spikeren skal plasseres helt sist, i visuell nærhet til 
call-to-action. 



Den perfekte landingssiden må ha 

1)  Luktforsterkning 
2)  En hook 
3)  Drivere 
4)  En closer 
5)  Call-to-action 
6)  Eventuelt en spiker 



Kilde: 
Meclabs 





Kilde: 
Meclabs 



Kilde: 
Meclabs 



Noen prinsipper 

•  Lenken er et løfte som landingssiden må holde. 
•  Husk å gjenta verdiforslaget! (”Luktforsterkning”) 
•  Gi all relevant informasjon 
•  Vær tydelig på prisen 
•  Argumenter: Imøtegå kundens motforestillinger 
•  Plasser elementer på riktig sted i forhold til brukerens 

prosess 
•  Test din call-to-action 



Content Marketing 



Content Marketing 

•  Hva er content marketing? 
•  Hvordan kan det brukes? 
•  Verdidriverne 



Hva er content marketing? 

•  Å bruke godt innhold som en markedsføringsstrategi. 

•  Hvorfor? 
–  Søkemotoroptimalisering 
–  Kompetansebasert salg/salg av kompetanse 
–  Affiliate-markedsføring 



Søkemotoroptimalisering 

•  I stedet for å betale for trafikk gjennom betalte 
plasseringer på Google (AdWords) skaffer du gratis 
trafikk gjennom organisk synlighet. 

•  Dette krever innhold. Mye og godt innhold. 
•  (Og en søkemotoroptimalisert plattform.) 



Kompetansebasert salg 

•  Du selger din kompetanse ved å demonstrere hva du 
vet 

•  Dette krever 
–  Gratis nettressurser 
–  Gratis rapporter 
–  Spørsmål og svar 
–  Tilgjengelighet 
–  Spredning 



Affiliate-markedsføring 

•  Du utnytter din evne til å generere trafikk ved å 
promotere andres varer og tjenester. Når noen klikker 
seg gjennom fra dine sider og gjør et kjøp får du en 
provisjon. 

•  Dette krever 
–  Evne til å generere trafikk (typisk gjennom SEO) 
–  Noen å drive affiliate-markedsføring for, noe som typisk 

skaffes gjennom et nettverk. 



Hvordan skjer prosessen? 

•  Bruker leter etter informasjon om et emne 
•  Bruker finner dine sider 
•  Med utgangspunkt i dette kan du drive et salg 
•  … av egne eller andres varer/tjenester 















Triggerordanalyse 

•  www.google.com/trends 
•  Google Keyword Tool 



Søkemotoroptimalisering 







Annonser 



Organisk søk 



Annonser 

20% av 
trafikken 

Organisk søk 

80% av 
trafikken 









Husk søkeordene! 

•  Dine viktigste søkeord bør finnes 
–  I TITLE-tag 
–  I overskrift 
–  I global meny (= den menyen som er lik på alle sider) 

•  Bruk tid og krefter på å analysere deg fram til de 
ordene dine potensielle kunder/brukere søker på når 
de etterspør din informasjon. 

•  Pass på at du bruker nettopp disse ordene. 



Verdidrivere for søkestrategien 

•  Definer sentrale søkeord 
•  Pass på at disse blir brukt riktig på nettstedet (som 

punkter i meny eller kategori på blogg, og/eller at 
artikkeloverskrifter samsvarer med søkefraser) 

•  Skriv relevant innhold 
•  Ha lenker fra verdiinnholdet til kjøpsflatene 



Søkemotoroptimalisering 

•  God plattform 
•  Riktig maloppsett 
•  Hyppig indeksering 
•  Riktige menyer 
•  Riktig ordbruk i artikler 



God plattform 

•  Valider koden (http://validator.w3.org) 
•  Bruk en standardplattform (Wordpress, EpiServer …) 
•  Bruk eventuelt et SEO-innstikk 



Riktig maloppsett 

•  Variable TITLE-tagger 
•  H1 = Title tag 
•  Ingress = Meta description 
•  Global meny med relevante hovedsøkeord 
•  Geografiske søkeord i footer om relevant 



Hyppig indeksering 

•  Installer Google Webmaster Tools, så får du full 
kontroll 



Riktig indeksering 



Riktig indeksering 

Hva kan hindre indeksering? 
A.  Søkemotordreperteknologi  
B.  Dårlig teknisk kvalitet 
C.  Dårlig strukturering av sider 
D.  Dårlig intern lenking 



A. Søkemotordreperteknologi 
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A. Søkemotordreperteknologi 

•  Lag aldri hele siden i grafikk eller flash 
•  Unngå alltid menyer i flash, grafikk eller noen typer 

java-script (ta klipp-og-lim-testen) 
•  Unngå løsninger som lager unike URL’er for hvert 

besøk 
•  Unngå alltid frames 



B. Dårlig teknisk kvalitet 







B. Dårlig teknisk kvalitet 

•  Sjekk egne sider på http://validator.w3.org  
•  Skriv alltid i kravspekk at sidene skal validere 
•  Verifiser før akseptanse at sidene validerer 

 



C. Dårlig strukturering av sider 

•  Google vil ikke indeksere alt for dypt i tjenesten. 
•  Mål: Alle sider bør være tilgjengelige på maks 3 

nivåer. 
•  Lag eventuelt en site-map 





D. Dårlig intern linking 







D. Dårlig intern linking 

•  Tekst laget som bilde kan ikke leses 
•  Menypunkter MÅ lages i tekst 
•  Menypunktene MÅ være meningsbærende 
•  Linker MÅ være meningsbærende 
•  ”Klikk her” forteller Google at siden linken fører til 

handler om ”Klikk her” (Dessuten er det dårlig WAI) 



Menyer og innhold 



Ditt verdifulle innhold 

•  Hva har du av innhold som kan brukes? 



Ditt verdifulle innhold 

•  Blogginnlegg om relevante emner? 
•  Spørsmål og svar? 
•  Besvarelser fra kundesenteret? 
•  Interne rapporter? 
•  Videoer? 



Prosesser for å fremskaffe innhold 

•  Ha innholdsprodusenter i stab (eller outsourcet) 
•  Ha produksjonsmål for innholdsproduksjon 
•  Spar på spørsmål og svar og bruk som grunnlag 
•  Vær åpen for innspill til deg spesielt i sosiale medier 
•  Driv med trendspotting 







Variant: Affiliate-markedsføring 





Affiliate-markedsføring 

•  Hovedkonvertering er kjøp av andres varer og ikke 
dine 

•  Krever ofte et affiliate-nettverk 











Affiliate-modellen 

•  Skaff kunder (via søkemotorer, sosiale medier og 
nettverk) 

•  Få dem til å klikke seg gjennom til en annonsør 
•  Få dem til å kjøpe noe der 
•  Den som har skaffet kunden får en provisjon 
 



Verdidriverne for innholdsmarkedsføring 

•  Å klare å drive trafikk til konverteringsflatene 
•  Å ha relevante konverteringer 
•  Å klare å oppnå en tilfredsstillende konverteringsrate 



Hva er konverteringen? 

•  Klikke seg videre nedover i trakten = 
Delkonverteringer 

•  Foreta en endelig kjøpshandling = Hovedkonvertering 



Hvordan spre innholdet i sosiale medier? 

•  Spredning på søkemotorer skjer ved at brukere søker 
og finner. 

•  Hvordan skjer spredning i sosiale medier? 



Sosiale medier med spredningspotensiale? 

























Oppgave 

•  Hvordan kan du bli funnet av de kundene som leter 
etter deg? 

•  Hvordan kan du sikre mersalg til eksisterende 
kunder? 

•  Hvor/hvordan kan du få tak i nye kunder som ikke har 
hørt om deg før? 



Sees i morgen! 
 
 
 
Nina Furu 
www.webgruppen.no   
Mobil 92208015 
nina@webgruppen.no  
 


