
      

VÆKST DIN FORRETNING
- med SEO og Marketing Automation



DAGENS AGENDA



Dagens agenda

● Præsentation

● Kort om SEO i 2020

● SEO og Marketing Automation

● Optimering af indhold

● Spørgsmål



DAGENS VÆRTER

Kim Østergaard

● Far til 4
● CEO & Grundlægger af MarketingPlatform 
● Har bygget en række online virksomheder op:

○ Bestseller
○ TrendyBaby

● Konsulent for europæiske retailere
● Public speaker
● Connect gerne på LinkedIn:
● https://www.linkedin.com/in/ kimostergaard/ 

Flemming C. Lund

● CMO hos MarketingPlatform 
● Online marketing nørd
● Arbejdet med SEO i 15+ år
● Arbejdet som e-com manager, senior marketing 

konsulent, programmør, webdesigner, 
projektleder…

● Passioneret musiker og motionist
● Connect gerne på LinkedIn
● https://www.linkedin.com/in/fclund/

https://www.linkedin.com/in/kimostergaard/
https://www.linkedin.com/in/fclund/


LIDT OM HVEM VI ER

EMAILS

Og sender ca. 350.000.000 
emails hver eneste måned

KUNDER

Vi har i tusindvis af 
brugere på platformen

2011

Grundlagt i 2011 som 
MailPlatform

2016

Skiftede i 2016 navn til 
eMailPlatform

KONTORER

Vi er ca. 80 kollegaer 
i 7 lande

2020

I gang med et navneskifte til 
MarketingPlatform



Flade data

Dybe data (One-to-Many) og CDP

Tracking

Adfærd og Events fra Website mm.

Output til mange kanaler

Email, SMS, Social, Audiences, App

Segmentering

Feeds med produkter

OMNICHANNEL INPUT/OUTPUT OG ...

 

 

 

 

 

 



http://www.youtube.com/watch?v=LF5hJDTQgo4


● Med24 anvender alle facetter af eCommerce 

løsningen, der giver mulighed for CDP på ordredata 

fra webshoppen

“Hos Med24 arbejder i gennemsnit 2.5 

fuldtidsmedarbejder konstant i MarketingPlatform. Det 

stiller krav til hastighed og robusthed af platformen. 

Bare få sekunders ventetid betyder stor irritation hos 

medarbejderne.”

MED24 STILLER KRAV TIL HASTIGHEDEN

 



      

SEO LANDSKABET I 2020



SEO i 2020

● Fortsat en af de vigtigste kanaler
● Stort samspil og sammenhæng med øvrige marketingkanaler
● Synlighed og ikke kun klik er vigtigt = samspil med Ads
● Mindre synlighed i søgeresultatsiderne
● Links er stadig meget vigtige
● Fokusér på hvad der er naturligt
● E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)
● User experience og teknisk SEO
● Mobile first
● Artificial Intelligence og SEO



      

SEO OG MARKETING AUTOMATION
i samspil



SEO OG MARKETING AUTOMATION SAMSPILLET

● Samme formål
○ Content Marketing

■ Flyt fra awareness til action
■ Skal drive folk gennem en funnel der slutter med lead/salg eller 

øvrigt indfrielse af mål
○ SEO skaffer trafik, der skaffer leads og sign ups
○ Landingpages som lead-magneter
○ Booster Marketing Automation indsatsen



SEO OG MARKETING AUTOMATION SAMSPILLET

● Sociale kanaler
○ Organiske posts
○ Betalte ads & funnels

● Nyhedsbreve
○ Byg Marketing Automation flows 
○ Skab indhold baseret på kunderne

■ deres interesser
■ deres udfordringer
■ deres position i markedet / funnel



      

OPTIMERING AF INDHOLD
Fokusområder og taktikker



OPTIMERING AF INDHOLD



OPTIMERING AF INDHOLD

● Title tags, (meta beskrivelser), overskrifter, url, indhold
● Byg interne links 
● Lav unikke sider - Hvad skal siden optimeres til?
● Obs på Duplicate Content
● Obs på “kannibalisme”
● Jo mere tekst, jo bedre
● Brug Screaming Frog



HVILKET INDHOLD ER VIGTIGT?
● Hvad er vigtigt for forretningen?

○ Hvad er målet med indholdet

○ Content til funnels

● Kig i Analytics

○ Bounce

○ Exit

○ Time on site

○ Intern søgning

○ Search og user behaviour -> Paths

● Kig i Google Ads

○ Hvilke søgeord klarer sig godt og driver trafik

● Hvor er der huller i søgeordsdækning?

● Spørg kundeservice



OPTIMERINGS TAKTIKKER

● Skriv nyt indhold - Hold websitet frisk
● Optimering af søgeord/indhold på position 4-10 
● Click-Through-Rate optimering
● Content Decay

○ Opdatér indholdet
■ Omskriv eller tilføj 
■ Berig artiklen med billedmateriale eller brug som inspiration 

til at lave f.eks. YouTube video
■ Ny vinkel 



UDNYT INDHOLDET

● Lav interne links
● Lav relaterede links (plugins)
● Opgradér indholdet, så man skal afgive email = nyt lead



UDNYT INDHOLDET



ANALYSÉR OG VURDÉR DATA

● Byg en struktur
● Mål

○ Konverteringer
○ Assisterede konverteringer
○ Events
○ Købsrejse
○ Side værdi i Analytics
○ Branding



Spørgsmål, idéer 
eller input?

kim@marketingplatform.com
flemming@marketingplatform.com


