
EVENT FOR VIRKSOMHEDER

Seminar: Online synlighed

Vi starter dagen med udvælgelse af de 
produkter og ydelser, som du gerne vil opnå en 
bedre placering på. 

Du får præsenteret et værktøj, som kan lave 
en trafikanalyse af, hvor mange søgninger, 
der er på de enkelte søgeord. Herefter går 
vi i gang med en placeringsanalyse, så du 
kan se, hvilken placering dine søgeord har på 
nuværende tidspunkt. Med afsæt i denne viden 
påbegynder vi søgeordsoptimering af website/
webshop. 

Du vil få en grundlæggende viden om, hvordan 
du selv kan arbejde med denne optimering. 

Vi kommer også kort omkring teknisk 
søgeordsoptimering, samt hvordan linkbuilding 
kan forbedre dine placeringer. Vi ser også 
kort på, hvordan en optimal opsætning i din 
analytics samt sammenkædning med Search 
Console kan give et bedre indblik. 

Agenda: 

• Søgeordsoptimering
• Valg af søgeord
• Trafik analyse
• Placerings analyse
• Søgeordsoptimering af website/webshop
• Teknisk søgeords optimering
• Linkbuilding

Når du går fra seminaret: 

Så kan du: Arbejde struktureret og målrettet 
med din online synlighed. Du ved hvordan du 
selv kan optimere din website / webshop, så 
den opnår en bedre synlighed. 

Så ved du: Hvilke indsatser du skal prioritere, 
og hvordan du selv kan skabe en bedre 
placering for dine produkter eller ydelser. 

Seminaret arrangeres af Erhvervshus 
Midtjylland i samarbejde med Erhverv Randers 
gennemføres af InfoServ

Tid og sted
18. juni 2020 
kl. 7.30-13.30

Erhverv Randers
Parkboulevarden 31
8920 Randers NW

Tilmelding
Tilmeld dig ved at kontakte: 

Projektleder 
Lars Mønsted Nielsen 
Tlf.: 21892500 
Tilmeldvirk@ehmidt.dk 

Tilmeldingsfrist:  
d. 10. juni 2020

Der er begrænset antal pladser. 

Pris  og målgruppe
Du kan deltage, hvis du har 
mellem 5-249 ansatte og  
vækstambitioner for din SMV. Dit 
CVR-nr. skal være over 3 år og 
registreret i Region Midtjylland.

Seminaret er en del af 
”Program for Virksomhedsudvik-
ling”, administreret af Erhvervs-
hus Midtjylland og finansieret af 
Region Midtjylland.

Kontakt
Lars Mønsted Nielsen 
Erhvervshus Midtjylland 
Tlf.: 21 89 25 00 
lmn@erhvervshusmidtjylland.dk 

Lone Drewes 
InfoServ 
Tlf.: 21 48 52 82 
lone@infoserv.dk

SEO og optimering af online synlighed

Vi arbejder med optimering af din online synlighed. Det primære fokus for dagen er optimering af 
de nuværende placeringer, dine søgeord har. 
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