
- Vækstkunde ved Vestjysk Marketing
- ”Digital mindset i et klassisk BTB marked” 



Et ”klassisk” BTB marked, men for hvem?



Når en hjemmeside bringer mennesker sammen…
👨🏼💻👩🏼💻

1. Målsætning 
2. Visuel identitet 
3. Strategi og synergi

4. Content
5. Realisering 
6. Løbende udvikling



Vores ambitioner digitalt
- som Vestjysk Marketing bidrager til

• En hjemmeside, der visuelt og kommunikativt er ambassadør for os

• En hjemmeside, der kan genere leads og bidrage til salg

• En hjemmeside, der kan effektivisere processer for os 

• SEO & AdWords, der skaber resultater  

• SEO & AdWords, der giver mening (ressourcer og udbytte) 

• SoMe-aktiviteter, der fanger målgruppens interesse og øger brandawareness 

• SoMe-aktiviteter, der skaber interaktion med brugerne 

• SoMe-annoncering, der giver mening (ressourcer og udbytte) 

• Video & animation, der fanger og skaber interaktion 



Ny kurs. Nye resultater 

• Øgede trafikken på hjemmesiden med en faktor 10
• Vores placeringer på specifikke søgeord er forbedret 

(flere på side 1, Google) 
• Nogle søgeord er rykket 61 pladser højere op
• Antallet af søgninger på for eksempel Mentor IT har flot kontinuerlig 

vækst i forhold til tidligere
• Google Ads øger trafikken – voksende kurve på de elementer, vi 

sætter ind på 
• Flotte visninger og handlinger på de annoncer, vi kører på SoMe –

med til at skabe øget awareness  

- Vi føler, vi står stærkere. Vi hører, vi står stærkere



• Vælg en samarbejdspartner, der skaber værdi for din forretning – alt andet er spild af 
tid og ressourcer 

• Ha modet til at bruge de ”klassiske” værktøjer anderledes, hvis det giver mere 
mening for din forretning

• Vær åben over for nye tiltag – prøv det, mål det, evaluer det

• Brug din samarbejdspartner. Faste møder, faste aftaler, sparring 

• Vær opmærksom på din målgruppe - og den kanal du bruger

• Fasthold målgruppens  interesse ved kontinuerlig markedsføring. Gentagelse 
fremmer forståelsen.

”Klassiske” guldkorn 💥



Tak for jeres tid 


