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En driver for vekst.
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Riktig bruk av digitale markedsføringstiltak er avgjørende for å 

oppnå gode salgsresultater på dine digitale plattformer.  

 

La oss ta en titt på seks digitale markedsføringstiltak din bedrift bør 

fokusere på, som ikke bare kan potensielt øke ROI, men også 

drastisk øke din kundebase.



Strategi og aktivitetsplan

Først og fremst må du sørge for at du har en gjennomtenkt slagplan for dine tiltak. En kommunikasjonsstrategi 

og aktivitetsplan vil hjelpe deg ha oversikt over hva du må gjøre for å oppnå målene du har satt for kvartalet 

eller året. Disse vil også spare deg for mye tid og krefter når tiden kommer for å gjennomføre tiltakene du har 

valgt.
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Følgende er verdt å tenke gjennom: 
 

• Hvem er din drømmekunde? Hvordan når du de? Hva er deres utfordringer/muligheter som du kan få innpass 

gjennom? 

 

• Hva er målet? Dette kan for eksempel være en 25% økning i salg, eller 5 nye kunder som matcher ett sett 

utvalgte kriterier. Disse målene vil også kreve delmål; hvordan skal du få 20% økning i salg? Kanskje ser du at en 

økning på 50 følgere på LinkedIn eller 60% økning i trafikk på nettsiden er det som skal til. Dette vil fortelle deg 

hva du må fokusere tid og energi på. 

 

• Hva er de viktigste salgspunktene? Hva er det du ønsker å kommunisere til din målgruppe og hvordan passer 

dette med innholdet målgruppen er mest interessert i? Disse betraktningene vil kunne hjelpe deg med å finne 

bedriftens Tone of Voice – altså stemningen og toneleiet til bedriften utad på de forskjellige kanalene.
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Optimalisert nettside

Nettsiden er bedriftens ansikt utad. Her gjelder det å ha en godt gjennomført nettside som er intuitiv og som gir 

en god brukeropplevelse. Dersom det passer for innholdet, kan det være lurt å sette opp nettsiden som en 

kjøpstrakt. Det vil si at du fører brukerne fra forside til kontakt ved å sette opp innholdet på nettsiden i henhold 

til den naturlige kjøpsprosessen for ditt produkt eller tjeneste.
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Optimalisert nettside 
 

Innholdet på nettsiden er vel så viktig som design; hva slags informasjon er brukeren ute etter? Hvilke 

problemer vil de ha løst og hvilke muligheter kan du gi de? Form innholdet etter kunnskapen du har om din 

målgruppe og dine personas.  

 

Call to Actions (CTAs). Når du har ført brukeren fra start til slutt er det viktig at du gjør det enkelt for kunden å 

gjennomføre den handlingen du ønsker de skal gjennomføre. Ha tydelige og tiltrekkende CTAs som svarer på 

spørsmålet eller behovet brukeren har etter de har gått gjennom kjøpstrakten. Dette kan være så enkelt som 

«Oppdater IT system» eller «Ta kontakt», alt ettersom hva du tilbyr.
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Verdifullt innhold

Du har nok hørt det før, men kjøpsprosessen er, og har lenge vært, i endring. Målgruppen din klarer helt fint å 

finne løsninger på problemene sine selv – alt de trenger å gjøre er å bruke noen minutter på Google. Så da blir 

det desto viktigere at du kan være mer enn én av 10 000 som tilbyr det samme produktet eller den samme 

tjenesten - du må di�erensiere deg fra konkurrentene dine. En god måte å gjøre dette på er å tilby ekstra verdi 

før og etter de har gjennomført et kjøp hos deg.
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Tilby informasjon som gir genuin verdi for kunden, som hjelper 

å løse et problem eller som åpner opp for en ny mulighet.

Innholdet bør i tillegg være segmentert for de ulike persona’ene du har utviklet for dine drømmekunder, samt 

hvor de befinner seg i kjøpsprosessen. Hun som ikke vet at hun har et problem, trigger på helt annerledes 

informasjon enn han som allerede aktivt leter etter en løsning på problemet.
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Når du i innholdet ditt presenterer produktfordelene eller bedriftsfordelene til målgruppen din, kan det være 

lurt å få tidligere eller eksisterende kunder til å si et par ord om deg og deres opplevelse med din bedrift. Slik gir 

du målgruppen ‘bevis’ på at du holder det du lover og potensielle kunder får et positivt inntrykk som varer.

Hvordan ser kjøpsprosessen ut for dine kunder? Hvordan ser 

den ut for Kari vs. Eirik? Dette er verdt å finne ut av før du 

begynner å produsere innhold.
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SEO, SEO, SEO!

SEO står for Search Engine Optimalization – altså Søkemotoroptimalisering. Uten et solid fundament vil ikke 

siden din rangerer like høyt som den burde på søkeresultatene, og du vil ikke kunne nå ut til nye potensielle 

kunder. Google har i de siste årene fokusert mer på brukeropplevelse og derfor er det viktig at nettsiden din 

oppfyller en del krav for å være konkurransedyktig.
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SEO 
 

Sørg for at nettsiden er mobilvennlig. Er den ikke det vil Google se på siden din som useriøs og stra�e deg i 

rangeringen. En mobilvennlig side vil også øke forbedre brukeropplevelsen betraktelig for dine besøkende. 

Pass på at nettsiden holder en viss hastighet. En rask nettside er viktig både for dine besøkende så vel som 

Google. Forbedrer du lastetiden på nettsiden med kun 1 sekund kan det øke trafikken med hele 20% 

(thinkwithgoogle, 2018). 

  

Bruk nyttige verktøy som Google Min Bedrift og YouTube. Detter er gratis verktøy som kan forbedre 

synligheten til din nettside dersom du oppdaterer de jevnlig med nytt innhold og informasjon. Google Min 

Bedrift vil også hjelpe deg med å oppnå god rangering lokalt. 

 

Riktig og verdifullt innhold er like viktig for søkemotoroptimalisering som det er for målgruppen din. Sørg for at 

alt innholdet på nettsiden er skrevet korrekt og at innholdet gir verdi for brukeren. Dette vil Google belønne deg 

for. Jobb for å bli en autoritet på ditt spesifikke fagområde. Det tar tid, men vil lønne seg i lengden.
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E-post markedsføring

Hvor og når du skal distribuere innholdet er avhengig av målgruppen din, det som passer for din bransje og det 

du ønsker å formidle. I Kommunikasjonshuset har vi god erfaring med e-post markedsføring som et verktøy for 

å distribuere det innholdet vi lager for våre kunder. Det er en god kanal for direkte kommunikasjon med 

potensielle kunder og kan forbedre lojaliteten hos dine eksisterende kunder. I tillegg er nyhetsbrev et flott 

medium for å promotere nye produkter og tjenester til de som allerede er interessert i hva du har å si.
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E-post markedsføring 

For hver 10-kroning investert i e-post markedsføring kan du 

generelt forvente 400 kroner i inntekt (DMA, 2019) - så det er 

verdt å investere i et skikkelig Email Marketing System (EMS).
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Stol på data!

Informasjonen du får når du gjennomfører disse tiltakene er gull verdt og du bør dedikere tid hver måned til å 

gjennomføre en grundig analyse av dine digitale markedsføringstiltak. Dette vil fortelle deg hva som funker og 

hva som ikke funker, og dermed hva som er verdt å bruke tid og penger på.
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Når du gjennomfører disse analysene vil du også kunne justere tiltakene dine etter hva dataen forteller deg. 

Hva bruker brukerne dine mest tid på? Hva leser de? Hvor trykker de? Alle disse betraktingene vil kunne hjelpe 

deg til å videreutvikle og spisse ditt innhold og dine digitale kanaler, som igjen vil øke sannsynligheten for salg.

Slike analyser vil også kunne fortelle deg hvem dine mest 

interesserte kunder er, hvor de kommer fra digitalt og hvor de 

befinner seg geografisk, samt annen demografisk informasjon 

som alltid er nyttig å vite.



Trenger du hjelp med  

digital markedsføring?

Besøk k-huset.no

En driver for vekst.

Kommunikasjonshuset jobber sammen med B2B bedrifter med ett felles 

mål: avkastning. Gjennom datadrevet markedsføring skaper vi 

merkekjennskap og salgskvalifiserte leads. Vil du vite mer?


