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Gratis konsultation og oplæg 
til din virksomhed omkring 
online markedsføring 
Hvem er The Online Gurus? 
The Online Gurus er et nystartet online markedsføringsbureau, som lige nu tilbyder et gratis og 

uforpligtende oplæg på, hvordan I kan udnytte online markedsføring mest profitabelt. Det er 

derfor, vi har kontaktet jer. 

Hvad tilbyder vi helt konkret? 
Vi tager et kig på, hvilke muligheder der er for jeres 

virksomhed med online markedsføring, og hvilke 

kanaler I bedst kan udnytte til at generere relevante 

kundeemner på den mest kosteffektive måde. Vores 

tilgang er altid datadrevet, og vi laver en gratis og 

uforpligtende analyse for jer ift. 

annonceringsmulighederne, kost og profit for jeres 

hjemmeside eller specifikke landingssider. 

Vores Google Ads analyse er meget dybdegående, 

og vi laver blandt andet en kreativ og kvantitativ 

analyse, hvor vi laver beregninger på alle jeres 

søgeord og konverteringspotentialet. Om ikke andet så vil I lære en hel del nye ting omkring 

jeres online-markedsføringsmuligheder til jeres forretning og performance via blandt andet 

Google Ads. 
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Hvilke kompetencer områder har vi? 

Vi tilbyder en række services som Google Ads , SEO, Social Media, Display og nyhedsbreve. 

Vi arbejder på det operationelle, taktiske og strategiske niveau på tværs af de digitale platforme, 

med gode resultater. Læs vores referencer her: Referencer. 

Google Ads 
Vi udbygger en strategi til jer på, hvordan I kan bruge betalt trafik fra Google til at få nye kunder. 

Enten fra Google-søgninger, banner-annoncer på hjemmesider, med shopping-annoncer eller via 

Youtube. 

Sociale medier 
Ser I mere værdi i at bruge sociale medier til at få 

nye kunder? Vi analysere på mulighederne og laver 

en strategi til jer på, hvordan I kan målrette til helt 

specifikke brugere på Facebook, Instagram eller 

beslutningstagere på LinkedIn. 

E-mail 
Vi kan også se på, hvordan I kan bruge jeres 

e-mailliste til, enten at sælge ny produkter til 

eksisterende kunder, eller til at genoptagen 

kontakten til gamle kunder, eller vedligeholde 

kunderelationer med nyhedsbreve. 

SEO 
Vi laver en gennemgang af jeres on-page SEO samt indhold og søgeord, og vha. forskellige 

værktøjer sørger vi for at jeres side har alle de nødvendige elementer på plads sådan, at I bliver 

fundet i organiske søgninger på Google og helst i toppen af resultaterne. 

 

Kontakt os i dag, og bestil en gratis konsultation → Klik her 
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