Kom til tops på
Google med effektiv og
resultatskabende
søgemaskineoptimering
Placering på Google

Hjemmesideoptimering

Data
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Link Building

SEO

Trafikovervågning

Søgeord

Mappestruktur

Tekstforfatning

Er din hjemmeside synlig, når folk søger efter
din service eller dit produkt?
Søgemaskineoptimering er altafgørende, når man organisk skal have fat i potentielle kunder online. Vi er eksperter i at sætte os ind i den enkelte virksomheds
behov og sætte ind med de tiltag, der skal til for at udnytte potentialet, som kan
få din omsætning til at stige.

Hvorfor vælge os som din SEO-partner?
• Vi råder over Danmarks bedste B2B
linkbuilding-sider. Vores siders autoritet vil styrke din hjemmesides linkprofil og sikre bedre placeringer på dine
udvalgte søgeord.
• Vi har dygtige tekstforfattere, der
laver gennemført kvalitetsindhold
til din hjemmeside og skriver spændende linkbuilding artikler om din hjemmeside og dine produkter.
• Vi har værktøjerne til at identificere
din hjemmesides tekniske fejl, finde
nye potentielle kunder baseret på
grundig søgeordsanalyse og markedsanalyse - og ud fra det udarbejde en
skræddersyet plan, der skal sikre mere
synlighed og bedre placeringer på dine
udvalgte søgeord.
• Vi tilbyder månedlig rapport med direkte konkurrentsammenligning med
personlig opfølgning

Det kræver tid og viden at opnå en god
placering
Vores indgående knowhow gør os til speciallister inden for SEO.
Vi tilbyder et forløb, hvor vi sætter ind med
alle de nødvendige tiltag til at få din hjemmeside til organisk at rangere så højt som
muligt i søgemaskinerne.
Vi udarbejder en SEO-analyse af din
hjemmesides interne og eksterne forhold,
lægger en strategisk plan og udfører den
i tæt kontakt med dig gennem hele forløbet.
Vil du høre nærmere?
Har du spørgsmål vedrørende SEO
hos Nordiske Medier, er du velkommen
til kontakte os på tlf. +45 99 35 39 81

SEO opstartspakke
Vi ved, at kvaliteten af ethvert samarbejde er afhængig af en god opstart. Vores
erfaring fortæller os, at en god opstart sikres ved at bruge ekstra tid sammen
med dig i opstartsfasen, så tiltag og målsætning passer sammen. Opstarten inkluderer en grundig analyse af dine konkurrenter på de søgeord, som du gerne vil
være synlig på samt opsætning af sporingsværktøjer, der giver dig mulighed for
månedligt at tracke udviklingen.
Teknisk optimering

SEO opstartspakke
• Introduktion og opstartsmøde med specialist
• Opsætning af SEO-værktøjer og tracking
• Planlægning af indsats og tiltag
• Opsætning og optimering af GBP
(Google Business Profile)

Vi ved, hvor man skal bruge flest kræfter for
at opnå den største effekt:
• Titles/meta

• 3 linkbuilding artikler på Nordiske Mediers
portaler

• Tekstforfatning
• H-tags (Overskrifter)
• Alt-text (billedtekst)
• Optimering af billedfiler

12.000 kr. Engangsomkostning

+
SEO Basic

Som SEO kunde hos os kan du være sikker
på, at det tekniske fundament på din hjemmeside bliver optimeret kontinuerligt.

• Hastighed og loadtid
• Index/No-index optimering

SEO Standard

SEO Prof

• Optimering og overvågning af
forside + op til 3 undersider
inkl tekstforfatning

• Optimering og overvågning af
forside + op til 6 undersider

• Optimering og overvågning af
forside + op til 10

• Tracking af relevante søgeord

• Tracking af relevante søgeord

• Tracking af relevante søgeord

• Konkurrentovervågning

• Konkurrentovervågning

• Månedlig rapportering

• Månedlig rapportering

• Løbende opfølgning

• Løbende opfølgning

• 4 linkbuilding artikler

• 7 linkbuilding artikler

• Konkurrentovervågning
• Månedlig rapportering
• Løbende opfølgning
• 3 linkbuilding artikler

Linkbuilding artikler til listepris
-15%

2.500 kr./mdr. ex. moms*
*

12 mdr. binding

Linkbuilding artikler til listepris
-20%

4.000 kr./mdr. ex. moms*
*

12 mdr. binding

• 1 Advertorial* artikel på
forsiden i en uge
Linkbuilding artikler til listepris
-25%

6.500 kr./mdr. ex. moms*
*

12 mdr. binding

Forbedrer din linkprofil med linkbuilding fra
Danmarks bedste B2B erhvervsportaler
Linkbuilding er
nøglen til en stærk
linkprofil

Linkbuilding
40%

Teknisk optimering
25%

Alle hjemmesider har en linkprofil. For
at kunne rangere så godt som muligt på
ens valgte søgeord, er en stærk linkprofil
afgørende.
Styrkelsen af linkprofilen bliver afgjort ud
fra antal backlinks - altså andre relevante,
stærke hjemmesider, der linker tilbage til
ens hjemmeside.
Man bliver derfor nødt til at tage stilling til
linkbuilding, hvis man ønsker at nå til tops
i Googles søgeresultater. Og dét kan vi
hjælpe dig med.

Onepage/
indholdsoptimering 35%

Pris: 2.500 kr. pr. stk.

Nordiske Medier
råder over stærke
websites
Hos Nordiske Medier råder vi over en lang
række stærke websites, der har høj autoritet, og som kan forbedre din virksomheds
linkprofil.
Blandt andet:
• Licitationen.dk
• Building-supply.dk
• Metal-supply.dk
• Idag.dk
• Food-supply.dk
• Energy-supply.dk
• Soefart.dk
• Retailnews.dk
• Magasinetpleje.dk
• Wood-supply.dk

Advertorials
– stærke portrætter,
der når bredt ud på
B2B markedet
Hos Nordiske Medier tilbyder vi advertorials. Advertorials er din chance for at få
portrætteret din virksomhed og lande på
forsiden af en af Nordiske Mediers 40 B2B
erhvervsmedier i en uge.
Samtidig deles artiklen i portalens nyhedsbrev, så den kommer ud til flest mulige. Vi skriver indholdet i tæt samarbejde
med dig, du når ud til din B2B målgruppe
og har muligheden for at brande dig selv
og dine ydelser og produkter i et portræt, der zoomer ind på din virksomheds
styrker.

Pris: 15.000 kr. pr. stk.

• og mange flere...

Er du interesseret i en udvidet liste over portaler og at høre mere
omkring linkbuilding og advertorials hos Nordiske Medier? Tøv ikke med at
kontakte os på tlf. +45 99 35 39 81

