WEBINAR

KEYWORDANALYSEN
BASEN FOR SEO
21. oktober 2015
www.mono.net

SEO STARTPAKKE
Mono’s SEO-specialister optimerer:
•
•
•
•
•
•

Meta titler
Meta beskrivelser
Sideadresser (UR)
ALT tags på billeder
Sideoverskrifter (H1)
Evt. dine selvvalgte keywords – Webinaret kan hjælpe dig med at
lokalisere og analysere keywords, som har relevans for din
hjemmeside.

DAGENS PROGRAM
1. Velkomst og præsentation
2. Kort introduktion til SEO
3. Hvad er en keywordanalyse? Historiske trends
4. Diskussion af keywordanalysens vigtighed i dag
5. Kort intro til Google Trends og Webmaster Tools
6. Forberedelser til Analysen
7. Step-by-step guide til Google’s keyword planner værktøj
8. Spørgsmål

INTRODUKTION TIL SEO
• SEO = Søgemaskineoptimering
• Målet med SEO: Få ﬂere til at ﬁnde din
hjemmeside i deres søgning på
Google.
• Kommerciel SEO opstod omkring år
2000 da Google introducerede sin
første page rank algoritme.
• SEO er ressourcekrævende
• Google fortæller ikke om alt, der
påvirker SEO og i hvilken grad!
Algoritmerne er hemmelige.
• Derfor er det vigtigt løbende at
opdatere sin SEO efter gældende
regler ud fra eksperters og egnes
analyser

MODERNE SEO ER KOMPLEKS
• SEO udvikles hele tiden fordi Google
skærper reglerne (algoritmerne)
• Det gør det nemmere at ﬁnde hvad
man søger på Google, men det er
sværere for virksomheder at få
indﬂydelse på deres placering
• SEO er en billig måde at skabe SALG
(Høj ROI)
• Jo bedre placering på Google, jo
højere sandsynlighed for traﬁk fra
din målgruppe, som kan resultere i
salg.
• Lær mere om basal SEO i webinaret
”Styrk salget med SEO” + andre
blogposts på mono.net

HVAD ER EN KEYWORDANALYSE?
•

Keywordanalysen giver et billede af, hvilke ord du
skal optimere din hjemmeside til for at opnå den
bedste traﬁk.

•

Forstå din målgruppe:
•
•

•

Hvilke ord bruger de til at søge på Google?
Når du kender disse ord og sætninger har du et godt
udgangspunkt for din analyse!

Analysen kan laves på mange forskellige måder
med forskellige værktøjer. Man kigger oftest på
søgeordenes:
•
•
•

Volumen (hvor mange søger på ordet)
Konkurrence (hvor mange konkurrenter bruger ordet)
Relevans i forhold til hjemmesidens formål

HVORFOR FINDES KEYWORDANALYSEN?
•

Keywordanalysen opstod med SEO.

• Virksomheder vil gerne have en god
placering på keywords, som deres
målgruppe bruger.
• Derfor er de nødt til at analysere sig frem
til, hvilke ord målgruppen bruger, men
også tage i betragtning hvor meget
ordene er brugt, og hvor relevante de er.

•

Lig på den rigtige side 1 på Google

• Hvis en Blomsterbutiks hjemmeside
ligger nummer 1 på ordet ”osteklokke” vil
det sandsynligvis hverken give traﬁk eller
salg til hjemmesiden
• Det handler altså ikke kun om at ligge
nummer 1, men hvilke keywords, man
ligger nummer 1 på!

• Keywordanalysen bruges
som grundlag for:
•
•
•
•

SEO
SEM
Markedsføring på Sociale
medier
Online annoncering generelt

HVOR VIGTIG ER KEYWORDANALYSEN?
• Kan man slippe af sted med
at SEO-optimere uden en
keywordanalyse?
• Ja – hvis du har det okay med at
satse…
• Nej – hvis du vil være sikker på
at få det bedste ud af din
organiske traﬁk!

• Analysen sikrer at du får det
bedste ud af din SEO og
øger sandsynligheden for
nye besøgende og nysalg

1. Keywords er basen for SEO
2. Keywordanalysen hjælper
dig til at målrette din
hjemmeside til din
målgruppe
3. Det skaber værdi og øger
chancen for salg.

GOOGLE TRENDS – GENEREL UDVIKLING AF
KEYWORDS
•

Overblik over udviklingen af keywords baseret på
land, tidsinterval, kategorier og søgninger.

•

Det kan give inspiration eller afklaring i forhold til
om et keyword kan give værdi for din hjemmeside
Google Trends grafen gør det nemt at
sammenligne forskellige keywords udvikling over
tid
BEMÆRK! Det er ofte svært at få data fra
Danmark, da volumen af søgninger er for lav til at
kunne vises.
Google keyword planner viser mere præcise data,
men kan virke mere kompliceret at bruge

•
•
•
•

Adresse: https://www.google.dk/trends/

WEBMASTER TOOLS – DET AKTUELLE BILLEDE FOR
DIN HJEMMESIDE
•
•

Webmaster Tools er blevet omdøbt til Search Console
Værktøjet giver overblik over hvilke keywords din
hjemmeside bliver fundet på.

•

Det kan give inspiration eller afklaring i forhold til 1)
om et keyword giver værdi for din hjemmeside, 2) om
der er værdi i at bruge det keyword mere, eller 3) om
du spilder din tid på keywords, som ikke giver værdi.

•

Værktøjet gør det nemt at sammenligne :
•
•
•
•

•
•

Kliks på Google som leder til din hjemmeside
Eksponeringer (hvor mange har set hjemmesiden i et
søgeresultat på Google)
CTR-værdi (Click-Through-Rate)
Gennemsnitlig side-position i søgeresultaterne

Search Console kan give meget præcise data for din
hjemmeside, men kun 90 dage tilbage i tiden
Adresse: https://www.google.com/webmasters/tools/

KEYWORD ANALYSE
• GOOGLE ADWORDS KEYWORD PLANNER
• De helt rigtige keywords!
• Relevans
• Søgevolumen
• Konkurrence

https://adwords.google.com

FORBERED DIG TIL KEYWORD PLANNER
• BRAINSTORM 10-20 ord eller vendinger
1. Dit brand og hjemmeside
a. Relevante keywords?
b. Vigtigste sider?
c. Nyt eller garvet brand?

2. Målgruppe
a. Hvem er din målgruppe?
b. Hvilke ord søger de på?

3. Online konkurrence
a. Hvem er dine konkurrenter?
b. Keywords i branchen?
c. Konkurrenternes keywords?

GOOGLE ADWORDS KEYWORD PLANNER
• GOOGLE ADWORDS
• SEM
• EN/ Search engine marketing
• DA/ Søgemaskinemarketing

• Keyword planner

}

• Step-by-step guide

Gratis
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