
Organisk Søgemaskineoptimering 

Få flere kunder fra søgemaskiner og forøg omsætningen. 
Vores professionelle organiske søgemaskineoptimering (SEO) af 
hjemmesiden, sikrer din virksomhed flere emner og kunder fra 
søgemaskiner, som Google, Bing, Yahoo … 
80% af os, anvender søgemaskiner til at søge, finde produkter og 
leverandører. Vores SEO strategier og metoder, sikrer masser af top 
3 placeringer i søgemaskiner for relevant nøgleord og fraser.

Kom til tops i Google, 

Bing, Yahoo, på en uge, 

og få +50% flere reelle 

leads og kunder fra 

søgemaskiner.

Gratis foranalyse inden 31/3.

Garanti for side 1 top 3 placeringer i Google, Bing, Yahoo, og flere nye kunder 
Algoritmer og regler for indekseringer af hjemmesider ændrer sig løbende, og det er svært 
at holde redaktører og hjemmesider toptrimmet omkring disse væsentlige forhold. 

80% af os anvender søgemaskiner som Google, Bing og Yahoo til, at finde nye produkter 
og leverandører. Millioner af leverandører konkurrerer om at få deres produkter øverst på 
resultatoversigten i søgemaskiner, og helst på side et. 60% af os klikker på top 3 på 
søgeresultatlisten. Kun ganske få forstår de mekanismer, der reelt giver optimale vilkår, for 
søgemaskinerobotter's indeksering af hjemmesider, der sikrer de værdifulde topplaceringer. 
Vi er eksperter i SEO inden for bl.a. rejse- og hotelbranchen.

Vi tilbyder seriøs og professionel SEO ekspertise i søgemaskineoptimering af 
jeres hjemmeside, der sikrer topplaceringer og flere kunder end konkurrenterne.

• Top ekspertise i (SEO) - organisk søgemaskineoptimering af hjemmesider

• Vi anvender en unik SEO strategi, der virker for alle vores kunder, uanset branche

• Foranalyse af hjemmeside, søgeord, placeringer i søgemaskiner og konkurrenter

• Optimering af søgeord, fraser, indhold, links, kode, og struktur på hjemmesiden

• Rådgivning om organisk søgemaskineoptimering

• Stor og vedvarende synlighed og branding i søgemaskiner 

• Optimering udføres alt efter jeres behov og forretningsmæssige situation

• Resultat:   Kvalificeret trafik, tilgang af flere kunder og større omsætning

Referencer
Udvalgte kunder: GN, Berlingske Media, Egmont, ALK-Abello, Läntmännen Unibake, 
Microsoft, MSN, Recruiters, Unity3d, JKE Design, Mycruise.dk, Silvretta Park Hotel Klosters 
(Schweiz), Hotel Maiensee (Østrig), SAS Scandinavian Airline ...

Bestil et uforpligtende møde, foranalyse eller tilbud på tel. 7070 1036

 Værdi af SEO 

- Topplaceringer med garanti

- Til tops i Google, Bing, Yahoo

- 60% klikker på placering 1-3

- Synlighed i søgemaskiner

- Branding i søgemaskiner

- Flere forespørgsler

- Flere kunder og bestillinger

Kompetencer

- Organisk optimering

- Søgemaskineoptimering

- SEO optimering

- SEO metodik

- SEO strategi

- Algoritmer i søgemaskiner

- Optimering af hjemmesider

- Mere trafik

- Topplaceringer

- CMS systemer

- html, .Net, scripts

- Struktur, links

- Web kommunikation

- Tekstforfatning 

- Web analyser


