ONLINE-PR
Søgemaskineoptimering (SEO)
Kundens ønske er her at fokusere på et forretnings- eller interesseområde for at få det højere
placeret i søgemaskinerne online (de største herhjemme er Google og Bing) ud fra forskellige
sætninger eller ord foreslået af bureauet.
Formålet kan eksempelvis være:
፡ Øget salg
፡ Flere henvendelser
፡ Politisk påvirkning
፡ Udbredelse af nyt brand
De pågældende mål opnås mest effektivt ved at give bureauet adgang til kundens hjemmeside og
lade dette lægge en række artikler ud på nettet, som hjælper placeringen på vej.

>> CITAT

”Kun to dage efter vi havde bestilt en gang søgemaskineoptimering hos Supra Media, fik vi en
henvendelse fra et globalt dansk firma, der skulle bruge oversættelse og undertekster til en video.
Søren fra Supra blev naturligvis udråbt til ugens helt!”
Antoinette Kordic, daglig leder,
Medietekst Danmark

Case A:
Ejendomsmæglerfirmaet Ekman Bolig blev stort set ikke fundet i den dominerende søgemaskine
Google på andet end virksomhedens navn. Både af praktiske årsager (kunden skal kunne finde sin
boligsag) og med henblik på at få kontakt til flere sælgere af boliger i hovedstadsområdet indgik
Ekman Bolig en aftale med Supra Media.
Arbejdsgang:
Supra Media aftalte en SEO-strategi med kunden og gik i gang med arbejdet på dennes
hjemmeside samt de pågældende artikler til udlægning. Fra det første arbejde gik i gang, til de
optimale resultater blev opnået, gik der fire-fem måneder.
Resultat:
Som det kan ses på nedenstående skema over placeringer på Google.dk, opnåede Ekmanbolig.dk
side 1-placeringer på vigtige søgetermer som ”ejendomsmægler”, ”ejendomsmægler roskilde” og
”ejendomsmægler københavn” (den pågældende ejendomsmæglers vigtigste lokalområder). Oveni
slog Ekmanbolig.dk besøgsrekord i december, hvor der ofte er få boligfremvisninger.

Synligheden inden for ordet ejendomsmægler bevægede sig fra 0 til 74 % i ovenstående case.

Case B:
Brancheorganisationen Helsebranchens Leverandørforening havde budgetteret med et overordnet
samarbejde inden for PR-bureau-segmentet. Via Supra Media indgik de et samarbejde omkring
nyhedsbreve minded på branchens udfordringer (politisk påvirkning). Disse blev distribueret online
til bl.a. politikere og medlemmer samt offentliggjort på en blog med værdifuld SEO-effekt til følge.
Arbejdsgang:
Supra Media aftalte en overordnet strategi med kunden samt forestod opbygning af hjemmeside
(blog) og redaktionel udformning af nyhedsbrev. Projektet strakte sig over lidt mere end et års tid
med fast udsendte nyhedsbreve.
Resultat:
Som det kan ses på nedenstående skærmbillede, opnåede brancheforeningen en SEO-mæssig
sideeffekt af de politisk motiverede nyhedsbreve, som primært handlede om branchens juridiske
og arbejdsmæssige vilkår. Når man som bruger søgte på Fødevareforlig 2.0, som regulerer
lovgivningen inden for kosttilskud, blev man på Googles side 1 mødt med fire ud af ti resultater
indeholdende budskaber fra Helse-branchens Leverandørforening. En stærk potentiel måde at
påvirke eksempelvis studerende, politikere eller sundhedsjournalister på.
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