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GUIDE TIL ANNONCERING 
PÅ AMAZON

Bekymringerne om Amazons ankomst har spredt 
sig hos mange danske netbutikker efter nyheden, 
om Amazons forventede indtagelse af det danske 
marked i 2019. Mens vi i spænding venter på den 
danske version af Amazon, kan du allerede nu 
komme i gang med at sælge dine produkter gennem 
Amazons markedsplads på andre europæiske 
markeder. Du kan således få et forspring til dine 
konkurrenter og dermed være forberedt, når 
Amazon ruller sin platform ud i Danmark.

For at opnå succes på Amazon er det vigtigt at 
forstå den unikke søgealgoritme og optimere 
sine produkter til denne. Når du sælger dine 
produkter på Amazon, får du mulighed for at 
udvide synligheden af dine produkter med betalt 
annoncering - præcis som vi allerede kender det 
fra Googles annoncer. Men ligesom med Google så 
kræver annoncering på Amazon viden, tools og tid 
for at blive en succes. Derfor har vi udviklet denne 
guide, som forhåbentligt kan give dig et overblik 
over dine annonceringsmuligheder på Amazon. Hvis 
du har brug for råd om, hvordan du kan udnytte 
mulighederne optimalt for din virksomhed, er du 
velkommen til at kontakte os.
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SEO & SEM PÅ AMAZON     

N
år man taler om annoncering, ligner 
Amazon og Google hinanden på mange 
punkter. Synligheden i søgeresultaterne er 
altafgørende på både Amazon og Google 

for at opnå den ønskede 
salgsvolumen. For ikke at 
drukne i mængden skal der 
investeres i markedsføring 
begge steder. 

En høj placering i søgeresulta-
terne på Amazon kan opnås, li-
gesom på Google, ved at forbedre 
produktets organiske placering samt 
ved at investere i betalt annoncering, 
som svarer til Google Ads. Den væsent-
lige forskel mellem de to giganter er dog, 
at Googles fokus ligger på at vise brugerne 
de mest relevante informationer for en given 
søgning, mens Amazons mål er at vise det mest 
relevante produkt med det formål at maksime-
re salg. Forbrugerne på Amazon er således meget 
længere nede i salgstragten end på Google.

Dette er også synligt i antallet af produktsøgninger 
på Amazon: Over halvdelen af alle produktsøgninger 
på markeder som USA og Tyskland starter direkte 

på Amazon. Amazons algoritme er derfor primært 
baseret på parametre, der optimerer salg af 
produkter. Så selv om du har mange af de samme 
muligheder på Amazon som på Google for at 

markedsføre dine produkter, 
så kan der ikke anvendes 
helt de samme principper. I 

det følgende afsnit uddyber vi, 
hvilke annonceringsmuligheder 

du har på Amazon, og hvad du skal 
være særligt opmærksom på for at 

opnå de bedst mulige resultater. 

Modsat Google er der er en direkte sammenhæng 
mellem konverteringer genereret gennem betalt 

annoncering og produktets organiske placering 
på Amazon. Da salgsvolumen er en af faktorerne i 
Amazons søgealgoritme, kan flere salg genereret 
gennem betalt annoncering også påvirke den 
organiske placering i søgeresultaterne positivt. Det 
er derfor vigtigt, at du er opmærksom på begge 
faktorer i din markedsføringsstrategi på Amazon. 
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SEO PÅ AMAZON

A
mazons søgemaskine agerer ud fra 
mange faktorer, der indgår i deres 
rangeringsalgoritme A9. Ligesom med 
Google er der ikke fuld gennemsigtighed 

omkring, hvilken indflydelse de forskellige 
rankingfaktorer har - der er rent faktisk kun en 
lille del af faktorerne, der er offentliggjort. Det er 
søgealgoritmens opgave at prioritere produkter 
efter, hvor stort potentiale de har for at skabe 
salg. Modsat Google vurderer Amazon ikke kun 

kvaliteten af indholdet, den rangerer også efter 
resultatbaserede faktorer. Amazon rangerer 
således produkter højere i søgeresultaterne, når de 
har en høj salgsvolumen, gode anmeldelser, og når 
folk bruger lang tid på produktsiden. De følgende 
kriterier kan hjælpe dig med at levere et knivskarpt 
produkt, som tiltrækker og tilfredsstiller kunderne, 
og som dermed også kan skaffe dig en placering i 
toppen af søgeresultaterne:

Sådan optimerer du din organiske placering i søgeresultaterne

SEO PÅ AMAZON

Produkttitlen er klart den vigtigste faktor for 
indholdet. Du skal finde balancen mellem to 
funktioner: På den ene side skal produkttitlen 
være tiltrækkende og specifik, så den motiverer 
forbrugerne til at klikke ind på produktet og 
dermed genererer en høj CTR. På den anden 
side skal produkttitlen også informere Amazons 
søgealgoritme. Det betyder, at dine produkter bl.a. 
bliver eksponeret på de søgeord, som du inkluderer 
i produkt-titlen.

Produkttitlen kan suppleres med Bulletpoints, 
som vises på produktsiden ved siden af 
produktbillederne. Her har du også mulighed for 
at placere yderligere relevante søgeord. Fokuser 
dog på de vigtigste købsargumenter, da det er det 
første, forbrugerne ser. 

 Produktbilleder af høj kvalitet kan være en afgørende 
faktor for at få forbrugerne til at vælge et produkt. 
Derfor er det vigtigt, at du viser flere forskellige, 
men stadig relevante, billeder af produktet i høj 
opløsning. Derudover skal billederne efterkomme 
Amazons liste af krav for produktbilleder. Jo mere 
detaljeret dine produktbilleder og beskrivelse er, 
desto lavere er risikoen for fejlkøb og forvirring 
hos kunderne, som kan sikre dig flere stjerner i 
produktanmeldelserne.

Produktbeskrivelsen giver dig mulighed for 
at beskrive dit produkt mere detaljeret og 
angive yderligere information, som kan være 
relevant for forbrugernes beslutningsproces. 
Modsat bulletpoints og produkttitel påvirker 
produktbeskrivelsen normalt ikke rangeringen 
direkte, men derimod kon-verteringsraten og tiden 
brugt på produktsiden. Som Seller har du mulighed 
for at oprette Enhanced Brand Content (eller A+ 
indhold på Vendor Central), som er en form for 
udvidede produkt-tekster i forskellige grafiske 
formater.

Da både produkttitlen og bulletpoints er begrænset 
til et bestemt antal tegn, giver Amazon dig 
mulighed for at angive yderligere backend søgeord 
ved produkt-oprettelsen, som ikke er synlige for 
brugerne.

En stor del af Amazons strategi er baseret på 
at udbyde produkter til den bedste pris, og det 
er ofte også det, som forbrugerne går efter. En 
konkurrencedygtig pris er derfor afgørende for en 
placering i toppen af søge-resultaterne.  

Prime-programmet sikrer hurtig og gratis 
forsendelse til og for kunderne. Derfor prioriteres 
produkter, som forsendes med Prime i 
søgeresultaterne.

Prime Produkt-
beskrivelse

Bullet
points

Produkttitel

Backend 
Søgeord

Produkt
billeder Pris
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SEO PÅ AMAZON

Enhanced Brand Content (EBC)

EBC er en service tilbudt af Amazon, som giver dig 
(som ejer af brandet der vises på produkterne) 
mulighed for at udvide din produktbeskrivelse 
med grafiske elementer og andre funktioner. 
Dette kan bruges til at øge kvaliteten af indholdet 
på produktsiden. På Vendor central findes der en 
tilsvarende service (A+ indhold). EBC kan ikke kun 
hjælpe dig med at lave en flottere produktside og 
øge produktplaceringen, men den giver dig også 
kontrol over, hvordan dit brand bliver repræsenteret 
på Amazon.

Produktanmeldelser
Kundeanmeldelser har ikke kun en stor betydning for 
at opnå salg, vækst og succes på Amazon, de indgår 
også i rankingfaktorerne. Udover antallet stjerner 
har Amazon også en høj præference for supplerende 
informationer i produktanmeldelserne. Men selvom 
du bør have stor fokus på at indsamle flest mulige 
anmeldelser, så skal du være opmærksom på, at du 
ikke må tilbyde store rabatter eller erstatninger i 
bytte for positive anmeldelser. Amazon straffer 
derudover falske anmeldelser, som kan føre til en 
blokering af kontoen.

Kilde: Screenshot fra Amazon.co.uk

 ✓ Øget placering i 
søgeresultaterne

 ✓ Eget brand-design med 
plads til kreativt indhold 
(billeder, videoer, tekst)

 ✓ Mulighed for produkt 
sammenligninger & 
andet avanceret indhold

 ✓ Kontrol over 
produktindhold
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SEO PÅ AMAZON

Amazon Stores

På Amazon har du nu også mulighed for at 
skræddersy din egen brandside og -shop, så du kan 
bevare dit brands identitet - også på Amazon. Denne 
service kaldes Amazon Stores og er forbeholdt 
ejeren af brandet. 

Med Amazon Stores kan du være kreativ og 
designe din egen brandside og -shop, hvor du selv 
vælger design og indhold i Amazons Store tool. 
Her kan du bygge en eller flere sider med op til tre 
niveauer og med plads til billeder, videoer og tekst. 
Derudover kan du bruge både din unikke Store URL 
(www.amazon.de/yourbrand) til at hente trafik ind 
fra eksterne kilder og linke direkte til dine sociale 
medier med icons på Store-siden. Når kunderne 
klikker på brand-linket på dine produktsider bliver 
de sendt videre til din Store-side i stedet for til 
en oversigt over dine produkter. Amazon Store 
Insights giver dig et overblik over brand-sidens 
performance i forhold til antal besøg og salg.

Kilde: Screenshot fra Amazon.co.uk

 ✓ Eget brand-design

 ✓ Kreativt indhold 
(billeder, videoer, 
tekst)

 ✓ Unik URL til ekstern 
annoncering

 ✓ Link til sociale medier
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SEM PÅ AMAZON

SEM PÅ AMAZON

Ligesom Google har Amazon en intern 
annonceplatform, som giver forskellige 
muligheder for at øge synligheden af dine 

produkter i søgeresultaterne eller på produktsiderne. 
Amazon tilbyder forskellige kampagnetyper og 
annonceformater afhængigt af, om du er Seller eller 
Vendor. Efterhånden ligner begge annoncesystemer 
dog meget hinanden, så der er ikke længere stor 

forskel mellem annonceringsmulighederne for Seller 
og Vendor. For både Seller og Vendor er det et krav, 
at produkterne har vundet Buy Boxen for, at du kan 
markedsføre dem via Amazons annonceplatform. 
Betalingsmodellen for alle kampagnetyper er Pay-
Per-Click, så du betaler hver gang en bruger klikker 
på din annonce.

Kampagnetyper
I Seller Central kan du, som udgangspunkt, vælge mellem to kampagnetyper:

Sponsored Brands

Annoncering af tre udvalgte produkter 
med headline og logo i et banner øverst 
på den første side i søgeresultaterne - 
målrettet udvalgte søgeord.

Sponsored Products

Annoncering af udvalgte produkter i 
søgeresultatet på de søgeord, som du 
vælger eller som anbefalede produkter 
på produktsider.
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SEM PÅ AMAZON

Kampagneopsætning
Sponsored Products er den mest gængse kampagnetype på Amazon. Når du opretter Sponsored Product 
Ads, kan du vælge mellem to forskellige typer:

Automated Campaign Manual Cammpaign

Nye Tracking Muligheder

Amazon har forleden lanceret en udvidelse af deres targeting-muligheder for Sponsored Products i en 
beta version. Denne udvidelse kan sammenlignes med en tredje kampagnetype, Product Display Ads, som 
kun er tilgængelig for Vendors, så Sellers har nu næsten samme annonceringsmuligheder som Vendors. 
Således er det nu muligt at målrette Sponsored Product Ads baseret på kategorier og produkter i stedet 
for søgeord. Det betyder, at når en bruger søger på “vinterstøvler til piger”, vil produkter annonceret til 
kategorien “Sko - Børnesko - Støvler - Vinterstøvler” blive vist. Derudover kan du specificere brands og 
produkter, som du ikke ønsker at blive vist på. Udvidelsen giver dig dermed mulighed for at træffe flere 
strategiske beslutninger. 

Amazon målretter annoncerne baseret på 
dine produktoplysninger. Amazons auto-
matisk genererede søgeord er dog ikke altid 
præcise nok til at annoncere optimalt for dine 
produkter. Derudover kan budpriserne ikke 
justeres manuelt. Derfor anbefales det normalt 
ikke at arbejde udelukkende med automated 
campaigns. Til gengæld kan automated 
campaigns godt bruges som inspiration til at 
generere nye søgeord til din manual campaign. 

Du vælger selv de søgeord, du ønsker dine 
produkter eksponeres på, og du har dermed 
mere kontrol over, hvilke søgninger dit 
produkt indgår i. Dette kræver dog, at du selv 
foretager en søgeordsanalyse og finder de 
mest relevante søgeord. I denne annoncetype 
har du også mulighed for at optimere dit 
annoncebudget ved at justere budpriserne 
manuelt for hvert søgeord.

Inspiratiopn til nye kampagner Større kontrol
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SEM PÅ AMAZON

Søgeordstyper
Når du opretter en manual campaign, kan du desuden vælge mellem 3 forskellige søgeordstyper, som du 
også kender fra Google Ads:

Kampagnetracking
Du kan holde øje med dine kampagner i Amazons 
interne tracking modul, Ad Analytics. Her får du 
blandt andet et overblik over din omsætning, antal 
bestillinger og annonceomkostninger. Man er først 
de seneste år begyndt at se potentialet i Amazons 
annonceringsplatform. Derfor er den desværre 
stadigvæk langt fra at være lige så udviklet som 

Google Ads, og den er dermed mindre brugervenlig. 
Du skal for eksempel downloade rapporter som 
Excel-filer og optimere dine kampagner ud fra det. 
Der findes dog en række betalte tools fra eksterne 
udbydere, som kan gøre denne opgave nemmere 
for dig.
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SEM PÅ AMAZON

ACoS
ACoS er det parameter i Amazons Ad Analytics, som bruges til at vurdere, hvor effektiv din investering i 
betalt annoncering på Amazon er, og dermed hvorvidt dine annoncer er profitable eller ej. ACos udregnes 
således:

ACoS = 100 * ( [Annonceforbruget] ÷ [Omsætning] )

Det er vigtigt, at du kender produktets break-even 
punkt for at vurdere annoncernes profitabilitet, og 
dermed hvor højt ACoS må ligge for, at annoncerne 
stadigvæk er profitable. Når du kender din break-
even ACoS, kan du sætte en target ACoS i forhold 
til din strategi.

Eksempel: Hvis dit annonceforbrug er 500 DKK, 
og dette forbrug har resulteret i 2.000 DKK i 
omsætning, så er din ACoS 25%. Med andre ord 
bruger du ca. 0,25 DKK på annoncering for at tjene 
1 DKK.

Amazon 
Fees 15%

Forsendelse/
Lager 10%

Produktomkostninger 
30%

Profit 
45%

Break-even punkt = 45%
Din ACoS skal være mindre end 45% 
for at annoncerne er profitable
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OM KVANTUM COPENHAGEN

Digital Marketingbureau med fokus på e-commerce
 

Vi er et hold af E-commerce marketing eksperter, med fokus på optimering af vores 
kunders e-handelsforretning gennem kreativ brug af data og indsigt. Kvantum blev 
stiftet i 2014 og er i dag 14 medarbejdere. Vi opererer i de nordiske lande, Tyskland og 
UK. Vi har dansk, tysk, engelsk og svensktalende medarbejdere på bureauet der ligger i 
centrum af København.

Læs mere om os på kvantum.com.
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