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SEO International gør det muligt for dig at blive fundet i udlandet på de relevante eksportmarkeder.

• Topplaceringer på Google, Bing, Yahoo m.fl.
• Markant online synlighed
• Markedsføring af spidskompetencer og 

kerneydelser
• Øget trafik til din hjemmeside
• Månedlig, detaljeret rapport, der redegør for 

udviklingen i søgeordets place ring på Google

HVORFOR SKAL JEG 
OPTIMERE MIN HJEMMESIDE?

• 8 ud af 10 hjemmesider er sat forkert op til at 
blive fundet i udlandet og bliver derfor aldrig 
fundet af udenlandske brugere.

• Fakta er, at 90 % af dem der søger efter et 
produkt på en søgemaskine ikke når om på 
side 2. Vigtigt er det altså at sørge for, at 
man på sine hovedprodukter ligger så godt 
placeret, at man ikke går glip af den mulige 
kontakt fra interesserede købere.

• 8 ud af 10 B2B handler starter på nettet. 
• 8 ud af 10 klikker i den organiske side frem for 

på en adwords annonce

VI GIVER DIG MULIGHEDEN 
FOR AT BLIVE FUNDET

Løsning
Antal søgeord: Der udvælges et antal søgeord, 
som optimeres overfor de relevante sprog og 
eksportmarkeder.

Content: Der vil blive arbejdet med alt indhold 
på siderne således at søgeord indgår i 
teksterne og h-tags i tilstrækkeligt omfang for 
at tilsikre optimal densitet i forhold til at opnå 
topplaceringer på Google.

HTML kode: Der vil tilsikres, at HTML kodningen 
i tiltrækkeligt omfang opfylder de kriterier, der 
skal til for at sikre topplace ringer på Google.

Interne links: Der vil tilsikres, at den interne 
linkstruktur er optimal i forhold til topplacering  
på Google.

Eksterne links: Der vil arbejdes på at skaffe 
tilstrækkelige eksterne links i forhold til 
topplaceringer på Google. 

Sprog: Vi skriver tekster til nye markeder og 
knytter dem til det eksisterende domæne, 
således at søgeordene eksponeres optimalt på 
det givne sprog og marked.

Vi påtager os kun optimering, hvis vi mener, at vi
minimum kan få din hjemmeside på side 1 på 
en række nøgleord – men vores erfaring siger 
os, at du sandsynligvis vil få gode placeringer 
på samtlige søgeord. Med SEO Pakken indgår 
du en aftale af 12 måneders varighed, der er 
underlagt vores normale opsigelsesbetingelser.
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