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Nye mulig
heder med 
 lokal SEO
Online salget vokser i Danmark. Ifølge Fdih brugte danskerne i 2018 hver 3. 
 Disponible krone på online køb. Det var 3% mere end 2018 og 6% mere end 2017. 
Men selv om salget online vokser, ligger danskerne stadig størstedelen af deres 
disponible indkomst i en fysisk butik. Vi kigger nærmere ind i samspillet mellem 
online og offline salg med udgangspunkt i begrebet lokal SEO.
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Begrebet Lokal SEO er ikke nyt. Det er bare 
som om, at det ikke har haft den store 
gennemslagskraft de seneste år, fordi 
handlen online er vækstet ifølge FDIH med 
en tocifret procentsats hvert år siden 2011, 
hvilket har medført, at en stor del af mar-
kedsføringsbudgettet er gået til optimerin-
ger onsite og et øget antal annoncekroner.

Faktisk er det gået så stærkt for online 
handel, at der for bare få år siden været en 
bekymring for, at mange forretninger ude i 

de danske gågader ville bukke under for online salg i de kommende år. Den bekymring skal man nok 
ikke slippe helt, men vi ser også nu helt klare tendenser på, at det ofte er en styrke, og at der er store 
fordele i at tilbyde en velfungerende online butik samt en fysisk butik, hvor der er mulighed for at prøve 
en vare, få personlig vejledning, hente eller bytte sine køb.

Vi tør godt sige, at lokal SEO kan blive nøglen til succes de kommende år. Lokal SEO hænger nemlig 
både sammen med den organiske trafik, der kommer ind på en webshop, men det giver også mening i 
forhold til annoncering. Inden vi kommer mere ind de forskellige elementer i lokal SEO, giver vi et indblik 
i, hvorfor online og offline markedsføring kommer til at spille mere sammen de kommende år.
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Mobile søgninger giver lokale muligheder
Den mest væsentlige årsag til, at den lokale forankring er og bliver ved 
med at være vigtig er mobiltelefonen. Det er allerede et par år siden, at 
Google gik over til konceptet ‘mobile first’, hvor den mobile udgave af en 
hjemmeside bliver crawlet og indekseret før desktop-versionen. Årsagen 
hertil er forholdsvis indlysende. Smartphones er en integreret del af alle 
forbrugeres hverdag, og vi har vores telefon med os overalt - og vi bruger 
den overalt. Og vi tør godt sige, at det en tendens, der kommer til at fort-
sætte og udvikle sig.

Derfor er lokal SEO og Mobile Search blevet uadskillelige, fordi de mobile 
resultater ændrer sig alt efter, hvor en forbruger søger fra. Det betyder i 
praksis også, at man som virksomhed har mulighed for at ranke i Google 
med en My Business profil uden at have en hjemmeside. Det betyder også, 
at mindre butikker uden et stort website setup kan komme til at rangere 
forholdsvist højt på generiske søgeord med høj volumen, hvis en forbruger 
søger lokalt det sted, den fysiske butik er placeret. Det giver pludseligt nye 
muligheder for både store og små forretninger.

Den lokale tilknytning kan have betydning for en virksomheds placeringer i 
søgeresultaterne - også hvis den kommer fra andre virksomheder. Det 
betyder bl.a., at hvis en virksomhed får et eksternt link fra andre lokale 
virksomheder, organisationer eller foreninger, vil det have betydning for, 
hvordan søgemaskinerne læser og ranker webshops. For er en lokal for-
ankring til stede på en webshop, kan søgemaskinerne bedre koble det til 
brugernes adfærd og tilstedeværelse online.
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Forbrugernes intentioner er lokalt forankret
Ifølge tal fra Google har 46% af alle søgninger en lokal hensigt. Det er både 
mobil og desktop sammenholdt, og sandsynligheden for, at den er endnu 
højere på mobile søgninger.

Lokal SEO og lokal annoncering giver en række muligheder ift. til andre 
annonceformater. Et af de mest væsentlige parametre er, at det stadig er 
gratis at oprette en Google My Business profil. Så uanset om man e-handler 
med webshop eller om ens hjemmeside er informationsbaseret, så bør man 
gøre krav på ejerskabet af sin virksomhed med en My Business profil. Både 
for at have kontrol over egen virksomhed, men i høj grad også, fordi det er 
med til at skabe den gode kunderejse. Den gode kunderejse i Google My 
Business starter fra, at en potentiel kunde søger efter et generisk produkt til 
der bliver bedt om en rutevejledning gennem Maps, eller der foretages en 
konvertering i webshoppen.

Man kan også lave betalt annoncering gennem My Business. Det sker med 
Smart-kampagner, som kører gennem Google Ads. Med Smart-kampagner 
betaler du kun, hvis kunder klikker på dine annoncer. Annoncerne kan plan-
lægges, så annoncerne vises på bestemte dage og tidsintervaller - og selvføl-
gelig i bestemte områder.
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Den lokale vinkel er   
afgørende for kunderejsen
Når man interagerer online med potentielle kunder er det ret afgørende at 
have fokus på alle aspekter af kunderejsen. Kunderejsen kan både være 
defineret af, at en kunde leder efter et generisk produkt uden præferencer for 
brand, søger specifikationer på et konkret produkt eller leder efter et specifikt 
brand. Men det kan i høj grad også handle om, at kunden leder efter mulig-
heden for at få den bedste personlige service, og her giver det rigtig god 
mening at arbejde med den lokale forankring og et øget fokus på at tiltræk-
ke kunder til en fysisk butik.

For selv om online handel er vokset markant gennem de seneste år, og 
danskerne i 2018 brugte hver 3. disponible krone online (kilde: Fdih årsrapport 
2018), så er salg i de fysiske butikker stadig det markant største, og der er 
intet, der tyder på, at denne tendens ændrer sig - omend onlinesalget stiger. 
Derfor er det ret afgørende, at man får den fysiske butik til at spille sammen 
med sin hjemmeside eller webshop.
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Mange forbrugere søger i dag inspiration online, men ender i sidste ende med 
at foretage et køb i en fysisk butik. Det er i kundens inspirationsfase, at sam-
spillet mellem webshop og My Business er vigtigt. Nedenfor ses en illustration 
af de trin, en forbruger skal tage stilling til på en søgning i Google.

Når en forbruger søger i Googles søgeresultat præsenteres de for forskellige 
typer af visninger. De øverste resultater vil i næsten alle tilfælde være en betalt 
annonce. Herefter vil der sandsynligvis være et udtræk fra Maps, hvor en 
række butikker, der matcher søgningen, bliver vist på et kort. Fra kortet kan 
forbrugeren klikke sig videre til en hjemmeside, få vist rutevejledningen til en 
fysisk butik, se reviews og meget mere. Efter Maps kommer de organiske 
resultater. Der er også mulighed for at få vist andre elementer som shop-
ping-resultater og snippets, men for at bevare overblikket tager vi kun ud-
gangspunkt i Google Ads, organiske resultater og lokale resultater.

Hvis en kunde klikker på et resultat gennem Maps har man som e-handler 
eller butiksindehaver mulighed for at positionere sig gennem business posts, 
der promoverer events, åbningstider eller god interaktion med de forbrugere, 
der har givet en bedømmelse af virksomheden eller dennes produkter.

Når en forbruger har klikket på Maps, er der to overordnede muligheder. Den 
første er, at kunden klikker sig videre til hjemmesiden - og her vil kunden 
lande på forsiden. På hjemmesiden kan kunden foretage en online konverte-
ring, eller kunden kan blive yderligere bekræftet i, at et besøg i den fysiske 
butik er den rette beslutning. Hvis dette scenarie udspiller sig i praksis, vil man 
som butiksejer kunne måle dette gennem Store visits, da geo-lokation og 
kundens besøg på hjemmesiden vil registreres.

Den anden mulighed er, at kunden besøger den fysiske butik - uden at besø-
ge hjemmesiden indledningsvist. Hvis en kunde allerede på forhånd ved, at 
hun vil besøge den fysiske butik, er det hensigtsmæssigt, at man ikke tvinger 
kunden ind omkring hjemmesiden for at finde adresse og åbningstider. At alle 
info er udfyldt i My Business giver fra starten en god kundeoplevelse.
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Med My Business kan man  
målrette købsrejsen endnu mere
Google My Business kan virke forholdsvist simpelt, fordi en stor del af de 
elementer, man skal have udfyldt for at have en gennemarbejdet profil er 
basisoplysninger som adresse, telefonnr., åbningstider og rutevejledning. Men 
der ligger et skjult potentiale i at optimere andre elementer i sin My Business 
profil.

Der ligger også en række muligheder i at blive klogere, hvor de forbrugere, 
der søger efter et produkt el. lign., befinder sig. Det har man mulighed for, hvis 
man kobler sin My Business profil sammen med sine Google Ads aktiviteter 
og til sidst tracker det hele gennem Google Analytics.

Disse data fortæller, hvor brugere, der ender med at besøge en fysisk butik, 
starter med at søge fra. Så driver man f.eks. retail og har en række fysiske 
butikker, får man muligheden for at blive klogere på, hvor forbrugerne er 
mere tilbøjelige til at besøge butikken, samt hvor forbrugere oftere foretager 
et online køb. Med denne viden er ligger der et potentiale i at målrette sine 
Ads-kampagner endnu mere lokalt i de områder, hvor køb oftere foretages 
online. Og så er der mulighed for at arbejde mere konstruktivt med busi-
ness-posts, produktvisninger, events og kampagner i de områder, hvor forbru-
gerne oftere besøger den fysiske butik.
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Nye muligheder for målrettet  
markedsføring
Denne viden giver nye muligheder for at arbejde mere målrettet med sit 
marketing-matrix og kalkulere sit marketingbudget til de forskellige kanaler. 
Med ny og bredere viden om, hvordan forbrugere i forskellige byer eller 
områder foretrækker at shoppe giver det mulighed for at målrette sine 
budskaber, så de passer til de potentielle kunder. Det giver ret god mening, 
fordi forbrugere i dag gerne skal føle sig unikke og have målrettet budska-
ber, der passer til deres livsstil og ønsker.

Med viden om, hvor de søger fra, hvad de søger efter, og hvad de klikker 
på får man en ret god indikation af, hvad de potentielle leder efter, og også 
hvad de ikke leder efter. På den måde ligger der en endnu bedre mulighed 
for at målrette sine budskaber, så de passer til kunderne. Det giver øget 
vækst på bundlinjen i sidste ende.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kommer i gang med at 
arbejde strategisk med lokal SEO og annoncering, så kontakt Kvantum.
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