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I e-bogen får du nogle simple trin, der er lige så simple at følge. 

(Er du typen, der læser den sidste side i bogen først, så du ved, hvordan den ender?
Så får du lige en snydekode: Du får alle de vigtigste take-aways fra e-bogen på allersidste 
side)

For at gøre det nemmere for dig at gøre kunsten efter sætter jeg handling bag ordene. 
For hvert trin viser jeg dig med et dejligt håndgribeligt eksempel, hvordan du helt konkret 
og praktisk kan udføre e-bogens forskellige trin. 

Intro
Et indholdsunivers kan være mange ting.

Det kan være, at du opbygger en blog, der giver inspiration til dine kunder. 

Det kan være, at du laver en regnskabsordbog, som vi hjalp Dinero med. 

Eller det kan være, at du laver utallige guides til at hjælpe med at løse dine kunders 
problemer. 

At opbygge et indholdsunivers er et langsigtet stykke arbejde. Men Rom blev ikke bygget 
på én dag, og store resultater kræver, sjovt nok, en stor indsats. Så selvom det kan synes 
som en drænende løsning, vil en god indsats også ende med at være en rigtig god 
investering. 

Men...
Det tager tid, det koster penge - og så skal det gøres ordentligt. 

At stable sådan et univers på benene kræver derfor flid, fedt og i dette tilfælde også en 
smule snyd. 

Jeg har nemlig stykket denne korte e-bog sammen, hvor du får min helt simple opskrift 
på, hvordan du opbygger et indholdsunivers. Du behøver ikke at opfinde den dybe 
tallerken, og følger du de simple råd, jeg giver dig her, er du allerede kommet langt. 

→ Formår at trække besøgende ind på din hjemmeside år
efter år

Du får en simpel guide til at 
opbygge et indholdsunivers, der:

→ Giver dig indhold, du kan promovere uge efter uge

→ Genererer brandværdi og kunder
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SOMERA
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Det vil sige, at jeg først giver dig et eksempel fra en af vores egne cases på, hvordan det 
kan gøres - og derefter giver jeg dig nogle simple trin til, hvordan du selv kan gøre det. 

Til det formål tager jeg udgangspunkt i en case, som vi kunne løfte sløret for forleden.

Du kender måske 
virksomheden Dinero
Vi hjalp Dinero med at lave netop et indholdsunivers. 

Resultatet?

I dag får de mere end 40.000 besøgende om måneden. 

Vores arbejde med Dinero er ikke raketvidenskab (Gudskelov). Det er derimod godt 
hånd-værk. 

Og du kan gøre præcis det samme. 

Det er det, jeg er her for at hjælpe dig med. 

Mit navn er Kristian Scharling, og jeg er ejeren af 
det bureau, der hedder Somera. De sidste 7 år 
har jeg arbejdet med content marketing og hjulpet 
mere end 500 virksomheder med det. 

Nu hvor vi har det på plads, så lad os komme i gang. 



Parkér mavefornemmelsen 
og lyt til dataStep #1 

Temaet er noget, du bestemmer. Men frem for at basere det på følelser og mavefornemmel-
se, tager vi i stedet udgangspunkt i noget så håndgribeligt som data. 

Selvom det nogle gange er det helt rigtige at gå efter sin mavefornemmelse, skal du starte 
med data, hvis du vil have succes med dit indholdsunivers. 

Sådan gjorde vi for Dinero:
I Dineros tilfælde var målet at blive thought leader på deres område. 

Derfor besluttede vi os for at lave en regnskabsordbog, der havde til formål at positionere 
Dinero som stedet, man kunne gå til for at blive klog på alt inden for regnskab. 

Det er ikke en genial idé. Der er intet nyt i den. Amino har haft en ordbog de sidste mange 
år. Men om det er en ordbog eller et blogunivers, som vi har lavet med Australian Bodycare, 
så skal udgangspunktet være det samme - data.

Sådan gør du:
First step er at lave en dybdegående søgeordsanalyse

Formålet er at lave indhold, der er tidsløst og trækker trafik år efter år, og her gør du dig 
selv kæmpe tjeneste ved at lave en dybdegående søgeordsanalyse. 

Søgeordsanalysen kommer til at fungere som din rettesnor i arbejdet. Den gør os klogere 
på, hvad folk efterspørger, og hvad de gerne vil vide mere om. 

Hvordan du laver en dybdegående søgeordsanalyse, behøver vi ikke bruge alverdens tid på. 
Har du brug for hjælp til dette, kan jeg anbefale dette glimrende indlæg, som er skrevet 
af vores venner hos s360.

Fast forward en dag eller to, til du har lavet din søgeordsanalyse

Nu har du forhåbentlig et stort Excel-ark med søgeord, der er interessante at arbejde videre 
med. Enten fordi de har en høj søgevolumen, eller fordi at de er super relevante for netop 
din forretning. 
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Ovenstående er et eksempel fra vores arbejde med Dinero ⤴

Som du kan se, er der en hel masse ekstra felter, som du måske ikke normalt ser i din 
sø-geordsanalyse. Det er det næste, vi skal tale om. Nemlig hvordan du strømliner 
arbejdet og sikrer, at det indhold, der publiceres, er korrekt og kommer ud kontinuerligt. 

Okay, så langt så godt. Nu har du det fundament, du skal bruge for at komme godt videre. 
Næste skridt handler i bund og grund om at gøre arbejdet nemmere for dig selv. 

Dit Excel-ark kunne eksempelvis se sådan her ud:



Sæt i system og skab overblikStep #2 

Hos Somera elsker vi strømlining og struktur. Uden det ville vi være intet mindre end for-
tabte. 

Derfor anbefaler vi også, at du udarbejder nogle procedurer for, hvordan du skal gribe hvert 
enkelte trin an. Det giver de optimale betingelser for at opnå det perfekte resultat - hver 
gang. Uden du behøver at opfinde den dybe tallerken, hver gang du skal udarbejde noget. 
Smart, ikke?

Sådan gjorde vi for Dinero:
Da vi arbejdede med Dinero, havde vi at gøre med en række komplekse regnskabstermer, 
som vores tekstforfattere på ingen måde var eksperter i. Men det stoppede os ikke i at skri-
ve mere end 600 artikler om dem.

Det greb vi an sådan her:

Trin 1: Godkendelse af skabelon

Når der skal skrives +500 tekster, der skal fremstå professionelt og med samme afsender, 
skal der være en fast skabelon. 

Skabelonen brugte vi til at strømline både sprog og opsætning. Det allerførste, vi gjorde, var 
derfor i fællesskab med Dinero at finde den helt rigtig opsætning med et passende sprog. 

I vores tilfælde var det essentielt, at vi kunne give brugeren svar på deres spørgsmål, så 
snart de landede på siden. Vil de så gå i dybden med emnet, kan de få langt mere info læn-
gere nede. Sidst men ikke mindst skulle vi sikre, at der i slutningen af hver tekst var en klar 
CTA - altså en call to action, hvor vi fortalte læseren, hvad de skulle gøre nu. . 

På den næste side kan du se et eksempel på, hvordan 
skabelonen så ud, før vi skrev en artikel. 
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SKABELON
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Og den skabelon, eller eksempeltekst om man vil, blev 
vores rettesnor for de resterende 500 tekster. 



SÅDAN 

Trin 2: Overblik i Excel

Med +500 tekster er det vigtigt hele tiden at bevare det forkromede overblik. 

Og her elsker vi at bruge Excel. Det er simpelt, men det virker. Så vi smed alle søgeord og 
relevant information i et Excel-ark, så både vi og Dinero kunne holde styr på, hvor langt de 
enkelte tekster var i skriveprocessen. 

Det giver Dinero et overblik, men det er også helt uundværligt for vores tekstforfattere. 

En anden bonus er selvfølgelig, at alle de løbende deadlines blev overholdt. Og en helt tred-
je bonus er, at Dinero eksempelvis ikke skulle bruge tid på at ringe og høre, hvor langt vi var 
- for det kunne de hele tiden følge med i på sidelinjen.

Du behøver ikke at slå så stort et brød op som Dinero - det kan gøres mindre. Men uanset 
størrelsen på dit indholdsunivers, er overblik og struktur key. 

Er du i tvivl om, hvordan du griber det an?
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A. Arbejdsprocedurer

B. Udarbejdelse af skabeloner

Sådan gør du:

Og mit råd til dig er at gøre det samme. 

Vi deler vores strukturering i to dele:



A. Arbejdsprocedurer - gør det nemt
for dig selv at holde overblikket
Hos Somera har vi en gennemarbejdet procedure, når vi går i gang med en opgave. Det 
sikrer gennemgående høj kvalitet og overblik. 

Stjæl stilen, og gør os kunsten efter sådan her:

Skab overblik i Excel

Lav for guds skyld et Excel-ark. Det er fantastisk, hvis andre i dit eller et eksternt firma også 
er inde over opgaven - men det er også helt uundværligt, hvis det bare er til dig selv. Lav 
forskellige kolonner, hvor du kan krydse af, hvor langt du er i processen med den enkelte 
tekst. Et godt råd er at gøre det online i Google Docs eller Trello, så du altid kan tilgå det - 
uanset hvor du er. Er du mere tryg ved eksempelvis Trello, er det også et godt værktøj til at 
bevare overblikket over de enkelte trin i processen. 

10

Ovenstående er et eksempel på, hvordan du kan skabe overblik i Excel, så du hele tiden ved, 
hvor langt du er med de enkelte tekster

Inddel tekster efter status
Sørg for at have mapper til hver fase (fx udkast, færdigskrevet, klar til upload, ala nedenstå-
ende eksempel ⤴ ). Det gør det langt nemmere for dig at bevare overblikket, du sparer tid på 
administration, og du mindsker risikoen for fejl. 

Vi har mapper til hver status. På den måde ved vi præcis, hvilke tekster der er klar til 
upload, og hvilke der ikke er ⤴

Som sagt bygger du ikke et indholdsunivers natten over. Og når et projekt strækker sig 
over længere tid, kan det hurtigt blive svært at finde hoved og hale i det hele. 



B. Udarbejd skabeloner - du behøver ikke
at opfinde den dybe tallerken hver gang
Forbinder du skabeloner med samlebåndsarbejde? 

Bare rolig, det er det ikke. 

Men når der skal produceres store mængder indhold over en lang periode, er det vigtigt, at 
alt er strømlinet. At teksterne skrives, så de er til at læse på alle platforme. At opbygningen 
af hver enkelt tekst er logisk og giver læseren svar på de spørgsmål, de nu engang måtte 
sidde med.

Sådan laver du den ultimative skabelon, 
du kan bruge igen og igen

Så når du skal udarbejde en skabelon til dit indhold, er det ikke bare et spørgsmål om, hvor 
mange afsnit og overskrifter, der skal være. Det handler også om, at du gør dig klart, hvor 
stort omfanget af hver artikel skal være. 

Det er altid en god idé at starte med at lave én tekst. Den tekst kan du så bruge som ret-
tesnor og eksempeltekst til resten af det indhold, du skal producere - uanset om det er 
blogindlæg eller en ordbog. 
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Når først du har din skabelon på plads, har du gjort dig selv en kæmpe tjeneste. 

Nu skal du nemlig ikke opfinde den dybe tallerken, hver gang du skal skrive en ny tekst. 

Ved du hvad? Nu er du faktisk klar til at begynde på det sjove (hvis du spørger os i hvert 
fald) - nemlig selve skrivearbejdet. 

Er skrivning ikke din kop te? Bare rolig, vi guider dig godt igennem det. 

→ Længden på teksten

→ Antallet af underafsnit og -overskrifter

→ Tone og sprog

Når du laver en skabelon, så beslut dig for:

→ Link videre til produkter eller artikler, som også kunne være rele-
vante (hæng på, der kommer et helt afsnit, der giver dig en udførlig
guide til linkbuilding)

Og husk altid:

→ At slutte af med et CTA-afsnit, der gør det klart, hvad læseren skal
gøre nu (kontakte dig, booke et møde eller købe et produkt?)



Udarbejdelse af de 
enkelte artiklerStep #3 

Nu har du fundamentet på plads, og du kan sætte flueben ved de søgeord, der skal skrives 
til. Og du har endda en klar struktur for, hvordan du skal gribe det an. 

Så nu er der faktisk bare én ting at gøre: At komme ud over stepperne. 

Sådan gjorde vi for Dinero
Vi har en flok dygtige tekstforfattere, der kan skrive om nærmest hvad som helst. Men når 
der skal skrives en ordentlig omgang tekster om noget så specifikt som regnskabstermer, 
er det alligevel vigtigt, vi sørger for, at alt er korrekt. 

Vi kvalitetssikrede i Google Drev

Vi delte et drev med Dinero, hvor alle tekster skulle igennem en dybdegående kvalitetssik-
ringsproces. 

Første del af kvalitetssikringen bestod af, at Dineros egne regnskabseksperter skulle god-
kende indholdet. 

Så snart en tekst var enten godkendt eller omskrevet, kom de igennem endnu en omgang 
korrekturlæsning for til sidst at have på endestationen: en mappe kun med korrekturlæste 
tekster klar til upload. 

Ved at have forskellige processer og flere øjne på (både internt hos Somera og hos Dinero), 
sikrede vi os, at alle termer var korrekt brugt og beskrevet - selv de mest regnskabsnørde-
de af slagsen.

Sådan gør vi, når vi arbejder med vores kunder - men det er nok ikke helt sådan, du kom-
mer til at gribe det an. 

Derfor har vi i stedet samlet nogle gode råd til, hvordan du kommer ud over stepperne med 
dine tekster.
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Sådan gør du:
Gør det klart, hvornår og hvor meget, du skal lave:

Start med at sætte et mål for, hvor mange artikler du skal skrive om måneden. 

På den måde bliver det et løbende arbejde, der heller ikke er helt uoverskueligt at komme i 
gang med. Lav en realistisk deadline, så du ikke kommer bagud før, du er gået i gang. 

Men husk nu at sætte tid af til det, for ellers ryger det hurtigt bagerst på to-do-listen. Det be-
høver ikke at være mere end en time eller to om ugen - det er da lige til at overskue, ikke?

Få andre øjne på dine tekster

Det er uhyre nemt at blive enig med sig selv. Og det kan være svært at se sine egne fejl, for-
di man stirrer sig blind på det. Af samme grund har vi altid to par øjne på alle vores tekster 
hos Somera. 

Og det fif bør du stjæle. 

Spørg en kollega, en ven eller en i familien, om de vil kigge på dine tekster. De ser garante-
ret noget, du ikke selv havde opdaget. Og måske har de endda nye, fede vinkler eller idéer, 
som du selv havde overset.

Sæt gang i trafikken så snart, du kan

Sørg for at publicere dine artikler, som du løbende gør dem færdig. Det giver Google mulig-
hed for at indeksere dem - og det er trods alt lidt smartere, end at de samler støv på skrive-
bordet. 

Jeg vil ikke kede dig med side op og side ned om, hvordan du skriver gode tekster. Det kan 
du i stedet lære på vores blog, hvor du kan finde masser af guldkorn om tekstforfatning.
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Her får du alligevel et par af vores bedste tricks 
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→ Hav et tydeligt budskab. Hvad ønsker du, at de besøgende skal gøre
ud fra teksten? Det skal du gøre dig klart, ellers har du intet at måle
på

Gode råd til at skrive gode tekster:

→ Fokusér på din målgruppe. Det er vigtigt for at kunne tale i øjenhøjde
med målgruppen og for at finde relevante emner og ord

→ Overskriften på teksten skal være velovervejet. Det er det første,
brugerne læser, så denne er uhyre vigtig. Et tip: Brug aktive verber,
da de puster liv i dine tekster

→ Brug masser af overskrifter og lav luft i teksten. Det er med til at
give din modtagere et bedre overblik over teksten

→ Gå i dybden med et emne, så vidt det er muligt, så læseren ikke
bliver forstyrret af flere emner på en gang. Hvis du gerne vil omkring
flere emner, kan du linke til andre sider i stedet for – måske kan du
bruge interne links. For mange emner kan også forstyrre søgemaski-
nen på Google, så du ikke rangerer så højt

→ Gør sætningerne konkrete og simple at læse, så det ikke bliver for
besværligt for læseren. Det vil holde længere på dine besøgende.
(82,4% af alle sætningerne i denne artikel er eksempelvis kortere end
20 ord)

→ Definér begreber og forklar svære ord. Det lyder måske simpelt,
men mange “nørdede virksomheder”, der sidder med sit fagområde
hver eneste dag glemmer, at hr. og fru. Danmark også skal være
med, hvis de er en del af målgruppen. Du kan derfor lade andre gen-
nemlæse dine tekster, inden de udgives

→ Læg op til diskussion. Hvis der er en kommentarfunktion efter dine
tekster, vil det være en fordel at lægge op til diskussion, så du kan
skabe interaktion med målgruppen



Du skal ikke kopiere andres tekster. Det er dårlig stil og ikke helt lovligt... Men - du må godt 
stjæle deres idé og gøre den til din egen eller finde inspiration i noget, som du synes, andre 
har gjort godt. 

Og glem aldrig:

At lave dine egne meta titles og meta descriptions. Det forbedrer din CTA og booster dine 
rankings gevaldigt. 

Ved du ikke, hvordan du skal skrive gode meta-tekster?

Bare rolig. Vi har lavet en simpel guide til dig om meta-tekster. Klik dig ind på den her → 

Og apropos links. Nu hvor fundamentet er på plads, og dine artikler begynder at tage 
form, er næste skridt at gøre det nemmere at finde rundt i dit univers. 

Så det dykker vi ned i nu. 

Picasso sagde engang: 

“Good artists copy. 
Great artist steal”
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Intern linkbuildingStep #4 

I takt med at der bliver udarbejdet indhold til dit indholdsunivers, vil du få flere og flere 
undersider på din hjemmeside, som du kan linke imellem. 

Det er det, vi kalder intern linkbuilding. 

Den interne linkbuilding er vejskiltene på din hjemmeside, der navigerer brugeren rundt. Det 
har den fordel, at brugeren bliver mere tilbøjelig til at navigere rundt på din side og læse 
endnu mere. Men det kræver, at du guider dem rundt ved at linke til relevante sider. 

Den interne linkbuilding gør det også nemmere for Google at indeksere dine sider og derved 
have større chance for at få dine sider op i toppen af Google. 

Sådan gjorde vi for Dinero:
For hvert eneste opslag, vi skrev for Dinero, sørgede vi for at linke videre til en anden under-
side, hvis vi omtalte et andet regnskabsterm. 

Det holder læseren længere tid på din side - og det er noget, Google kan lide. Samtidig yder 
Dinero god service for deres besøgende, så de ikke selv skal Google sig frem til, hvad et 
begreb betyder, men blot kan nøjes med at klikke sig videre. 
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Sådan gør du:
Intern linkbuilding er langt fra kun relevant, når det kommer til ordbøger som den, vi lavede 
for Dinero. 

For at understrege den pointe, vil jeg gerne vise dig et andet eksempel på 
intern linkbuilding:

Som webshop kan du, når du nævner produkter, indsætte dem, så din besøgende nemt kan 
klikke sig videre og købe dem. Eksempelvis som vores kunde Made4Men rigtig fint gør 
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Det giver rigtig god mening for dig, og så gør du faktisk brugeren en tjeneste.

Kræver dit produkt længere beslutningsproces? Så gør det her

Tilbyder du en ydelse, som kræver en længere beslutningsproces? Det betyder ikke, at 
du helt skal lade være med at bruge intern linkbuilding. 

I stedet kan du gå efter det, vi kalder en blødere konvertering ved enten at linke til 
nyheds-brev eller andre relevante blogindlæg eller landingssider, ligesom vi gjorde for 
Dinero.

Vil du gerne have dine besøgende til at tilmelde sig dit nyhedsbrev? 

Så kræver det, at du giver læseren et rigtig godt incitament for at gøre det. En god 
løsning kan være at udarbejde content upgrades i form af noget indhold, de kan få - hvis 
de altså giver dig deres e-mail adresse. 

Du skal naturligvis ikke udarbejde skræddersyede content upgrades til alle dine indlæg. 

Men oplever du, at du har nogle kategorier, der kan passe sammen, kan du udarbejde 
ind-hold, der kan bruges på eksempelvis 10 undersider. 

Du kan også se, om du har nogle sider, der i sig selv trækker så meget trafik, at du er 
villig til at investere i noget indhold, der konverterer læseren.

Og ved du hvad, så er du faktisk ved at være færdig med dit indholdsunivers. 



Indholdet er på plads - hvad nu?

Klap lige dig selv på skulderen - for det er totalt sejt, at du er kommet så langt! 
Fundamentet er på plads, og dit indhold begynder at tage form.
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→ Hvordan du ved hjælp af data sørger for at skabe det rette ud-
gangspunkt

Du har styr på:

→ Hvordan du skaber system og struktur, når arbejdet går i gang

→ Hvordan du skal udarbejde de enkelte artikler

→ Hvordan du ved hjælp af intern linkbuilding gør det nemmere for
brugerne at finde rundt på din side (og nemmere for Google at
indeksere dem)

Og mere skal der faktisk ikke til for at skabe et indholdsunivers. 

Men… Du skal selvfølgelig også sørge for, at dit indholdsunivers har det bedst 
muli-ge udgangspunkt for succes. 

Og det vil vi selvfølgelig også gerne hjælpe dig med. 

Derfor har vi ikke kunnet dy os for at lave et bonusafsnit, der går i dybden med, 
hvordan du giver dit indholdsunivers de bedste forudsætninger med strategisk 
markedsføring på tværs af kanaler. 

Så hop videre til næste side, hvor du får vores tips til at bruge dit indholdsunivers 
som en PRO ⤴



Brug dit indhold som en PROBONUS

At bygge et indholdsunivers er et stort stykke arbejde. Derfor er det også essentielt, at du 
giver det betingelserne for at blive en succes. 

Det vil sige, at du sørger for at bruge dit indhold klogt. På de sociale medier. I dine nyheds-
breve. I din remarketing. 

Når du har investeret i det her indhold, handler det om at få det 
skubbet ud til folk.

Din remarketing kan eksempelvis bestå af at vise produkter eller services relateret til de 
indlæg, som vedkommende har læst. Eller vise dem cases, der kan drive dem endnu længe-
re ned i salgstragten. 

Nu har jeg en god og en dårlig nyhed til dig:

Jeg starter med den dårlige:

Vi skaber det indhold, du kan bruge i din annoncering. Vi opsætter ikke selve annoncerne 
for vores kunder, men sørger for at skabe indhold, de kan bruge igen og igen på tværs af 
deres kanaler. 

Derfor kan vi af gode grunde ikke give dig et indblik i Dineros annoncering. 

Men - helt snydes skal du ikke. 

Den gode nyhed:

Jeg har samlet nogle kick-ass eksempler fra vores kunder, der har formået at bruge det 
indhold vi har lavet til UG:
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REMARKETING
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Ovenstående er klassisk brug på blogindlæg i ens remarketing-setup. 

Det er en god måde at opbygge en relation til dine brugere og uddanne dem i de 
produkter, du forhandler, på. Eksempelvis er det oplagt at vise produkter relateret til 
dem, som ved-kommende har set eller købt. 

Så hold dig ikke tilbage med at annoncere dit indhold på tværs af kanaler. Jo flere, der 
ser det, jo flere salg kommer du i sidste ende til at lave. 

Men det er ikke kun i annoncering, du kan bruge og genbruge indholdet fra dit 
indholdsuni-vers. Der er yderligere en kanal, som har vist sig ganske effektiv i din 
marketing. Og det ville da være hul i hovedet ikke at få en bid af den kage. 



Brug dine indlæg i din e-mail marketing
Sidder du som ecommerce-virksomhed, er det fristende blot at sende nyhedsbreve udeluk-
kende med produkter i - og det vil jeg slet ikke stoppe dig i. 

Men for at få mere kød på indlægget til dem, der er ekstra interesserede, eller vil blive klo-
gere på dine produkter, kan du enten: 

1. Sende dine indlæg som selvstændige e-mails (som vi selv ofte gør)
2. Eller supplere med dine indlæg i din e-mail-marketing.

Her bruger Australian Bodycare deres blogindlæg til at supplere deres nyhedsbrev, hvor 
hele toppen er fyldt med produkter til håret. 
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Og i den anden boldgade har vi her et eksempel på, hvordan ErhvervsHjemmesider 
bruger et nyhedsbrev dedikeret til det indhold, de har skrevet til deres blog: 



EKSEMPEL
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Du behøver ikke at opfinde den dybe tallerken, når du skriver dine nyhedsbreve. 

Du kan sagtens lade temaet være det samme som i et af dine blogindlæg. Et godt fif er at 
gøre som ErhvervsHjemmesider.dk gør herover, hvor de giver deres læsere nok information 
til at blive så tilpas nysgerrige, at de klikker sig videre til blogindlægget. 

Så uanset om du forsøger at sælge skælshampoo eller en hjemmeside, kan du aktivt bru-
ge dine blogindlæg i din e-mail markedsføring. 

Brug segmentering til at sende det rigtige indhold på det rigtige 
tidspunkt i dine e-mails

Som med alt andet marketing handler det om at sende det rigtige budskab på det rigtige 
tidspunkt. 

Sender du eksempelvis en e-mail med et blogindlæg om, hvordan du slipper af med skæl, 
efter kunden har købt en skælshampoo, vil kunden føle sig set. Din kunde får relevant ind-
hold, og måske de indser, at de da har brug for den balsam, der passer til shampooen.

Nu tænker du måske, at det da ikke er aktuelt for dig, der sidder med B2B.

Der tager du helt fejl. 

Tag eksempelvis ErhvervsHjemmesider.dk. Hvis de har en kunde, som allerede har 
investe-ret i en hjemmeside eller en webshop, er det oplagt at forsøge at sælge dem 
online marke-ting efterfølgende - eksempelvis via et uddannende blogindlæg, der får 
læseren til at indse, at de har behov for at give deres online marketing en overhaling. 
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TAKE-AWAYS
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→ Det kræver en indsats og en god portion struktur og tålmodighed at
opbygge et indholdsunivers

De vigtigste take-aways fra e-bogen:

→ Sæt data over mavefornemmelse, og tag altid udgangspunkt i en
dybdegående søgeordsanalyse, når du skal lave indhold til dit uni-
vers

→ Skab struktur og overblik via systemer, faste arbejdsprocedurer og
skabeloner

→ Gør dig selv en tjeneste ved at lave klare mål for, hvornår og hvor
meget du skal skrive, så du ikke mister overblikket - og går i stå,
før du kommer i gang

→ Få andre øjne på det, du laver

→ Publicer dine artikler, som du løbende færdiggør dem, så de kan
begynde at trække trafik fra Google med det samme

→ Gode artister kopierer - men de bedste stjæler. Du behøver ikke at
opfinde den dybe tallerken hver gang

→ Lav altid dine egne meta-tekster

Opsummering: 
Nu er vi faktisk ved vejs ende, og vore veje skilles - i hvert fald indtil du får brug for et af de 
værktøjer, vi har givet dig i e-bogen. 

Det betyder, at du på nuværende tidspunkt har alle de informationer, du skal bruge for at 
opbygge og markedsføre dit helt eget indholdsunivers, der:

→ Trækker besøgende ind på din hjemmeside år efter år
→ Giver dig indhold, du kan promovere igen og igen
→ Genererer brandværdi - for ikke at nævne kunder

→ Link imellem dit indhold og link til produkter/services (intern link-
building). Det gør det nemt for brugerne, og Google er vild med det

→ Få dit indhold ud i verden ved at bruge det på tværs af alle dine
kanaler

→ Genbrug er det nye sort - du skal ikke være bange for at genbruge
dit indhold



SOMERA

Rom blev ikke bygget på en dag, og det 
bliver et indholdsunivers heller ikke
Så gem den her e-bog et sted, hvor du altid kan finde den - print den ud, tag noter, sæt 
post-it-sedler eller skriv i margenen. Slå op i den, når du ikke lige ved, hvad dit næste 
skridt er, og brug den som en rettesnor, når du kaster dig ud i dit eget pro-jekt. 

Brug e-bogen som en værktøjskasse, du kan gå på opdagelse i, når du har brug for 
guldkorn, tips, tricks og eksempler på, hvordan det kan gøres. 

Det var alt fra mig i denne omgang. 

Nu hvor du har downloadet dette lille white paper, så vil jeg over de næste par uger gør 
mit allerbedste for at gøre dig endnu klogere på content marketing. Og har du fået lidt 
ekstra mod på at bygge et content-univers, så hjælper jeg dig gerne godt på vej.

Du skal bare skrive en mail eller ringe til mig. Mine oplysninger står lige hernede. 

/Kristian

Somera ApS
ks@somera.dk
www.somera.dk
+45 91 91 51 91
CVR: 36 56 20 80

https://somera.dk/saadan-forbedrer-du-din-ctr/
mailto:ks%40somera.dk?subject=



