
KAPITEL 3

Det kræver mange velvalgte 
ord at sælge på skrift

For samme tekst skal ramme mange, og du opdager det 

ikke, når læseren går i stå. Følg derfor mine faste 8 punkter, 

og undgå jura og andet kompliceret. 

Læs Kapitel 3

KAPITEL 5

Positivt, når kunden 
vil vide prisen 

Ja, du skal skrive pris på din hjemmeside, for kunder, der 

interesserer sig for prisen, overvejer at købe. Du kan skrive 

prisen på flere forskellige måder. Læs også, hvordan du skri-
ver prissiden, når du ikke sælger ydelser til fast pris.

Læs Kapitel 5

KAPITEL 2

Giv overblik på forsiden, 
og link videre

På forsiden skal du introducere dig både for dem, der ken-

der dig i forvejen, og for de helt nye læsere. Sørg også for, 

at det er let for dem at klikke videre til de sider, du helst vil 

have dem ind på.

Læs Kapitel 2

KAPITEL 1

Stil de rigtige spørgsmål 
før du går i gang 

Spar dig selv for meget arbejde og mange penge ved at 

lægge en realistisk plan og stille de rette spørgsmål, før du 

begynder på hjemmesiden.

Læs Kapitel 1

KAPITEL 6

Sektionen, som flertallet
besøger, og mange mangler 

Med nyhedsbreve, blogindlæg og video holder du kontak-

ten med de mange, der ikke er klar til at købe. Og de udgør 

flertallet. Derfor forlænger du besøget på din hjemmeside 
radikalt med indhold, hvor du ikke sælger.

Læs Kapitel 6

KAPITEL 7

Gør det let at kontakte dig 

Du skal ikke alene skilte tydeligt med dine kontaktinforma-

tioner. Hvis du gerne vil have mulige kunder til at ringe til 

dig, skal du også gøre opmærksom på det. For det giver ikke 

altid sig selv.

Læs Kapitel 7

KAPITEL 4

Siden om firmaet 
er vigtig for dit salg

Ingen vil handle med nogen, de ikke kender. Og mange Bag-

om-sider gør ikke læseren meget klogere. Tit står der ikke 

engang, hvem der ejer firmaet, ligesom kunderne heller ikke 
kan læse, hvordan firmaet adskiller sig fra konkurrenterne. 
Det kan du gøre bedre!

Læs Kapitel 4

Vil du lære at
søgemaskineoptimere 

din hjemmeside?
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