
Biltorvets årsdag
AdWords, SEO og SoMe muligheder



Google AdWords

Hvor mange bruger Google AdWords som en del af markedsføringen?



Search- og displaynetværket

• Search

• Display



Search

• Erkendt behov 

– Familien Jensen søger aktivt efter ny bil

• Udarbejder annoncer der matcher søgningen

– Vise familien Jensen relevante annoncer  



Display

• Ikke et erkendt behov

• Hjælper til at øge interaktionen med kunden og tillader 
muligheden for at nå ud til en bred vifte af relevante kunder

• Annonceformater → billede annoncer, video/gif annoncer mm.



Display



Displaynetværket

• Display kampagne
• Hvor alle de forskellige bannere er samlet og rammer en bred vifte af folk

• Display re-marketing

• Hvor alle de forskellige banner formater er samlet, men rammer kun folk som tidligere har været 
inde på virksomhedens hjemmeside, men ikke har foretaget den ønskede handling.



Ny AdWords funktion
Custom intent målgruppe

• Hvad er en Custom intent målgruppe?

• Skab din egen relevante målgruppe

• Målret dine konkurrenters besøgende







Familien Jensen søger en ny bil 

● Kender ikke til jer

● Har aldrig besøgt jeres hjemmeside

De klikker sig ind på en konkurrentside → 



Med jeres nye display kampagne kan i nu vise 
bannere til familien Jensen og samtidig



Sporingsmetoder

• Kategorier, sider, opkald eller kontaktformularer



SoMe

Hvorfor bruge SoMe?
- Mulighed for at 

ramme i hele
salgsflowet

- God mulighed for
at målrette og måle
effektiviteten af 
annoncerne



Familiebil eller BMW? 



SoMe

•  God mulighed for at ramme interesserede.
• Målret annoncer mod folk som har vist interesse for køb af 

specifik størrelse på bil.

• Målret mod folk der kigger efter specifik bil

• Målret efter demografiske forhold, Alder, Køn, osv.. 

• Målret annoncer mod folk som lige har fået børn 
og som skal bruge en større bil

• Og mange flere muligheder



SoMe – Lokal annoncering

• Mulighed for hyperlokal
 annoncering

• Skræddersy tekster til jeres lokal
 område

• Bestemte budskaber på specifikke
 dage eller tidspunkter



SoMe – Lokal annoncering

• Mulighed for hyperlokal
 annoncering

• Skræddersy tekster til jeres lokal
 område

• Bestemte budskaber på specifikke
 dage eller tidspunkter



SoMe - Retargeting

• Mulighed for præcis retargeting
• Med et katalog kan du vise den præcise

bil som en potentiel køber har set på

• Du har mulighed for at påvirke i op til 
180 dage

• Du kan lave forskellige kreative budskaber
og annoncer i dit flow



SoMe – Spor konverteringer 

• Konverteringer eller kontaktformularer (lead ads)
• Lead ads med zapier kan bruges til at generer leads direkte fra Facebook

• Lead ads kan også bruges til at vækste e-mail databasen

• Før trafik til landingsside og få dem til udfylde en formular (konvertering) 



Lokal SEO - Agenda

- Hvad er Lokal SEO 
- Hvordan kan du som bilforhandler bruge lokal SEO
- Hvorfor Lokal SEO 



Hvad er lokal SEO

Familien Jensen bor i Middelfart, på udkig efter ny brugt bil. Familien Jensen 
foretager derfor en søgning “brugtvognsforhandler middelfart”



Hvad er lokal SEO

- Google my business - Googles eget værktøj (gratis) 
- https://www.google.dk/business/



Hvordan kan lokal SEO hjælpe 
bilforhandlere

- Når familien Jensen søger lokalt, er det her du skal “stjæle” kunderne fra 
dine konkurrenter

- Lokal SEO kan hjælpe familien Jensen til hurtigere at danne sig et overblik 
lokalt.

- Lokal branding



Hvorfor Lokal SEO

- 98% af alle søgninger foregår på Google 
- Er du god på Google My Business placerer Google dig før dine 

konkurrenter
- Google fokusere mere og mere på at gøre søgningerne så relevante for 

deres brugere som overhoved muligt. Lokation (gps)



Spørgsmål? :-)


