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Guide till
annonsering
på Amazon
För att vara framgångsrik på Amazon är det viktigt att förstå dess
unika sökalgoritm och optimera sina produkter därefter. När man
säljer sina produkter på Amazon får man möjlighet att öka synligheten med betald annonsering, precis som på Google Ads. Det krävs
kunskap, verktyg och tid för att lyckas. Därför har vi satt ihop denna
guide, för att skapa en överblick över annonseringsmöjligheter på
Amazon. Om ni behöver ytterligare råd om hur man utnyttjar dessa
möjligheter optimalt är ni välkomna att kontakta Kvantum.
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SEO & SEM
på Amazon

Till skillnad från Google
är det ett direkt sammanhang mellan konverteringar genererade genom betald annonsering
och produktens organiska placering på Amazon.
Då försäljning är en av
faktorerna i Amazons sökalgoritm kan bra försäljning genom betald annonsering även påverka
den organiska placeringen i sökresultatet positivt.
Man ska därför ta med
bägge faktorer i sin
marknadsföringsstrategi
på Amazon.

Amazon liknar Google på
många punkter vad det gäller
annonsering. Synlighet i sökresultatet är avgörande på både
Amazon och Google för att
uppnå försäljningsvolym. Man
bör investera i marknadsföring
för att inte försvinna i mängden.
För att få en bättre placering i
sökresultatet på Amazon kan
man, precis som på Google,
förbättra produktens organiska
placering samt investera i
betald annonsering. Skillnaden
mellan de två giganterna är
dock att Googles fokus ligger
på att visa användaren den
mest relevanta informationen
för en given sökning medan
Amazons mål är att visa den
mest relevanta produkten med
ändamål att maximera försälj-

ning. Användare på Amazon har
kommit längre på köpresan än
många användare på Google.
Det visar även antalet produktsökningar på Amazon. Över
hälften av alla produktsökningar på marknader som USA och
Tyskland börjar direkt på
Amazon, dess algoritm är
därför primärt baserad på
parametrar som optimerar för
försäljning av produkter. Även
om man har många liknande
möjligheter för att marknadsföra sina produkter på Amazon,
som på Google, så används inte
samma principer. I följande
avsnitt fördjupar vi oss i vilka
annonseringsmöjligheter man
har på Amazon samt vad man
ska vara speciellt uppmärksam
på för att nå bäst resultat.
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SEO på Amazon
Så här optimerar
man sin placering
i det organiska
sökresultatet
Amazons sökmaskin agerar
utifrån många faktorer som
ingår i deras ranknings-algoritm A9. Precis som på Google
är det inte full transparens
kring vilket inflytande de olika

rankningsfaktorerna har. Det är
faktiskt bara en liten del av
faktorerna som är offentliggjorda.
Det är sökalgoritmens uppgift
att prioritera produkter efter
hur stor potential de har för att
skapa försäljning. Till skillnad
från Google värderar Amazon
inte bara kvaliteten av innehållet, den rankar också efter

prestationsbaserade faktorer.
Amazon rankar alltså produkterna högre i sökresultatet när
de har hög sökvolym, bra
recensioner och när användarna stannar länge på produktsidan. Följande kriterier kan
hjälpa dig att leverera en
knivskarp produkt som lockar
till sig och tillfredsställer kunder
samt skaffar en placering i
toppen av sökresultatet.

{ Bullet points } { Produkttitel }
{ Backend sökord } { Prime } { Produktbilder }
{ Produktbeskrivning } { Pris }

Produkttiteln är den viktigaste

kompletteras med Bulletpoints

na ska dessutom uppnå Ama-

faktorn för innehållet. Man

som visas på produktsidan

zons lista på krav för

behöver hitta balansen mellan

bredvid produktbilderna. Här

produktbilder. Desto mer

två funktioner. Den ska vara

finns det även möjlighet att

detaljerade dina produktbilder

inbjudande och specifik, så den

placera ytterligare relevanta

och beskrivelser är, ju lägre är

motiverar användaren att

sökord. Fokusera på de vikti-

risken för felköp och förvirring

klicka vidare till produkten och

gaste köpargumenten, då det

hos kunden och man kan få fler

därmed skapa en hög CTR

är det första användaren ser.

stjärnor i produktrecensioner-

(klickgrad). Den ska även vara

Produktbilder av hög kvalitet

na.

informativ för Amazons sökal-

kan vara en avgörande faktor

goritm. Det betyder att dina

till att användaren väljer en

Produktbeskrivningen ger

produkter blir exponerade på

produkt. Därför är det viktigt

möjligheten att beskriva pro-

de sökord som du inkluderar i

att visa flera olika men relevan-

dukter mer detaljerat och ange

produkttiteln. Den kan även

ta bilder av produkten. Bilder-

ytterligare information som
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kan vara relevant för användarens beslutsprocess. Till skillnad från bulletpoints och produkttitel påverkar produktbeskrivningen normalt inte

ranking men däremot konverterinsgraden och
tiden som spenderas på produktsidan. Som
Seller har man möjlighet att sätta upp Enhanced
Brand Content (eller A+ innehåll på Vendor
Central) som är utvidgade produkttexter i olika
grafiska format. Då både produkttitel och bulletpoints är begränsade till ett visst antal tecken
ger Amazon här möjligheten att använda fler
backend sökord när man sätter upp produkter

som inte är synliga för användaren. En stor del
av Amazons strategi är baserat på att erbjuda
produkter till bäst pris och det är ofta just det
konsumenter letar efter. Ett konkurrenskraftigt
pris är därför avgörande för en placering i
toppen av sökresultatet. Prime programmet
säkrar snabb och fri frakt till kunden. Därför
prioriteras produkter som sänds med Prime i
sökresultatet.
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Enhanced Brand Content (EBC)
EBC är en service Amazon erbjuder som ger dig
som är ägare av ett varumärke. Här får man
möjlighet att utöka produktbeskrivningen med
grafiska element och andra funktioner. Detta kan
användas för att öka kvaliteten av innehållet på
produktsidan. På Vendor central finns det en
liknande service (A+ innehåll). EBC kan inte hjälpa
dig att göra en snyggare produktsida eller höja
produktplaceringen men den ger dig kontroll över
hur ditt varumärke blir representerat på Amazon.

✓ Högre placering i s ökresultatet
✓ Egen brand-design med plats
för kreativt innehåll (bilder,
video, text)

✓ Möjlighet för produktjäm

förelser & annat avancerat
innehåll

✓ Kontroll över innehåll

Källa: Skärmdump från Amazon.co.uk

Produktrecensioner
Recensioner från kunder har en stor påverkan på
din försäljning, tillväxt och framgång på Amazon.
De ingår även i faktorerna för hur produkten
rankar. Förutom antalet stjärnor har Amazon också
en hög preferens för ytterligare information i
produktrecensionerna. Men även om man bör ha
ett starkt fokus på att samla in så många recensioner som möjligt, ska man vara medveten om att
man inte får erbjuda stora rabatter eller utbyten
för att få positiva recensioner. Amazon straffar
också falska recensioner, vilket kan leda till att
kontot blockeras.
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Amazon Stores
Man har också möjlighet att skräddarsy sin egen
sida för sitt varumärke och shop för att bevara
varumärkets identitet, även på Amazon. Denna
service kallas Amazon Stores och är skapad för
ägare av varumärken.
Med Amazon Stores kan man vara kreativ och
designa sin egen sida och butik i Amazon Stores
tool. Man kan bygga en eller flera sidor med upp
till tre nivåer med bilder, videos och text. Man
kan dessutom använda en unik Store URL (www.
amazon.se/yourbrand) för att hämta trafik från
externa källor och länka direkt till sociala medier
med ikoner på Store-sidan. När en användare
klickar på länken på dina produktsidor landar de
på din Store-sida istället för en översikt över dina
produkter. Amazon Store Insights ger dig en
översikt över sidans prestanda när det gäller
antal besök och försäljning.

✓ Egen brand-design
✓ Kreativt innehåll (bilder, videos, text)

✓ Unik URL till extern
annonsering

✓ Link till sociala medier.

Källa: Skärmdump från Amazon.co.uk
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SEM på Amazon
Precis som Google så har
Amazon en intern annonsplattform som ger olika möjligheter
för att öka synligheten av
produkter i sökresultatet och
på produktsidorna.
Amazon erbjuder olika kampanjtyper och annonsformat

beroende på om man är Seller
eller Vendor. Det är inte stor
skillnad mellan annonseringsmöjligheterna för Seller och
Vendor, systemen liknar varann. För både Seller och Vendor är det ett krav att produkterna ska ha vunnit Buy Boxen
innan man har möjlighet att

marknadsföra dem via Amazons annonsplattform.
Betalningsmodellen för alla
kampanjtyper är CPC (Pay-PerClick) vilket betyder att man
betalar varje gång någon
klickar på en annons.

Kampanjtyper
Som utgångspunkt kan man välja mellan
två typer av kampanjer i Seller Central.

Sponsored Brands
Annonsering som är uppbyggt
av tre utvalda produkter med
headline och logo på en
banner överst på den första
sidan i sökresultatet, riktade
mot utvalda sökord.

Sponsored Products
Annonsering av utvalda
produkter i sökresultatet, som
man väljer eller som rekommenderar produkter.
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Inställningar av kampanjer
Den vanligaste typen av kampanj på Amazon är Sponsored Product. Här kan man välja
mellan två olika typer av kampanjer:

Automated Campaign
Amazon styr dina annonser baserat på din produktinformation. Amazons automatiskt genererade sökord är dock
inte alltid precisa nog för att annonsera produkter optimalt.
Man kan dessutom inte justera budpriser manuellt. Därför
rekommenderas det normalt inte att endast arbeta med
Automated campaigns. Å andra sidan kan automatiserade
kampanjer användas som inspiration för att skapa nya
sökord för din Manual Campaign (manuella kampanj).

Inspiration till
nya kampanjer

Manual Campaign
Här väljer man själv de sökord man önskar att produkterna
syns på, vilket betyder att man har bättre kontroll. Detta
kräver dock att man själv gör en sökordsanalys och finner
de mest relevanta sökorden. Här har man också möjlighet
för att optimera budgeten genom att justera budpriser
manuellt för varje sökord.

Bättre kontroll

Tracking / Spårning

Sökord

Produktsökningar

Kategori

Annonser (top) på kategorinivå

Amazon lanserade för en tid sedan en ett utökat
inriktningsalternativ för Sponsored Product. Det
här tillägget kan jämföras med en tredje typ av
kampanj. Produktannonser, som endast är tillgänglig för leverantörer, så Sellers har nu nästan
samma annonseringsmöjligheter som Vendors.
Det gör det möjligt att rikta Sponsored Product
annonser baserat på kategori och produkt, istället

Produkt

Konkurrerande eller
komplimerande

för sökord. Det betyder att när en användare
söker på “vinterstövlar till flickor” kommer produkter som annonseras på kategorin “Skor - BarnskorStövlar - Vinterstövlar” bli visade. Dessutom kan
man specificera varumärken och produkter som
man inte vill bli visad på. Här har man alltså möjlighet att fatta mer strategiska beslut.
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Typer av sökord
När man sätter upp en Manual Campaign kan välja mellan 3 olika typer
av matchningstyper precis som på Google Ads.

1

Exakt match

2

Fras match

3

Bred match

Produkten blir visad vid exakta sökningar
eller relevanta varianter av den exakta
sökningen.

Produkten blir visad vid sökningar som
matchar ett uttryck eller relevanta varianter på frasen med ord före eller efter.

Produkten blir visad vid sökningar med
sökordet och relevanta varianter (flertal,
stavfel, synonymer)

+ Negativa sökord

Spårning av kampanjer
Man kan analysera sina kampanjer i Amazons
interna spårningsmodul Ad Analytics. Här får
man en överblick över omsättning, antal beställningar och annonseringskostnader. Amazon är

inte lika användarvänligt för säljare som Google
Ads. Man måste till exempel ladda ner rapporter
som Excelfiler och optimera kampanjer baserat
på dem. Det finns dock en rad verktyg från
externa leverantörer som gör den här uppgiften
enklare.
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ACoS
ACoS är den parameter i Ad Analytics som används till att värdera
hur effektiv den betalda annonseringen på Amazon är, om man går
med förtjänst eller inte.
ACos räknas ut såhär:

ACoS = 100 * ( [annonskostnad] ÷ [omsättning] )..
Det är viktigt att veta produktens break-even (tröskeln för lönsamhet) för att värdera om annonseringen går med förtjänst. När du
fastställt din break-even och vet vad ACoS bör ligga på, kan man
sätta en “target ACoS” (mål ACoS ) i sin strategi.

Exempel: Om man spenderar 500 kr och det resulterar i
försäljning på 2000 kr så ligger ACoS på 25%. Med andra
ord lägger man 0,25 kr på annonsering för att tjäna 1 kr.

15%
Amazons kostnad

10%
Frakt/ Lager

30%
Produktkostnad

45%
Förtjänst

Break-even = 45%

Din ACos ska vara mindre än 45% för att
annonseringen ska gå med förtjänst.
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Om Kvantum
Copenhagen
Digital marknadsföringsbyrå
med fokus på E-handel.
Vi är ett team av experter på digital marknadsföring. Vi arbetar
med att optimera våra kunders E-handelsverksamhet genom
kreativ användning av data och insikter. Kvantum grundades 2014
och har idag 14 anställda. Vi är främst verksamma i Norden,
Tyskland och Storbritannien men annonserar även i övriga världen. Vi har danska, svenska och engelskspråkiga anställda på
byrån som ligger i centrala Köpenhamn.
Läs mer om oss på kvantum.com.

Guide till
annonsering
på Amazon
Copyright © Kvantum Copenhagen ApS

13

