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Tre deler

Forstå kundene dine bedre 
Slik at du bedre kan få oppmerksomheten og kommunisere effektivt

Få høyere konverteringsrate 
Slik at du får flere leads, henvendelser og kunder

2
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Få mer kontroll og system på markedsføringen 
Slik at du kan vite hva som funker og hva som er penger ut vinduet.3



5 base konseptVisste du at…



• Kun 11% av 
markedsførere bruker 
data som grunnlag for 
beslutninger

• For hver 562,- som brukes 
på å skaffe trafikk, blir kun 
6,- bruk på å få trafikken til 
å konvertere

KILDE:  
http://www.wsimatrix.com/wp-content/uploads/2012/01/The_conversion_imperative_whitepaper_JLovett.pdf 
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2013/02/12/unleash-the-brawn-of-big-data-with-small-steps/

http://www.wsimatrix.com/wp-content/uploads/2012/01/The_conversion_imperative_whitepaper_JLovett.pdf
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2013/02/12/unleash-the-brawn-of-big-data-with-small-steps/


Det hjelper ikke med trafikk og 
«synlighet» dersom brukerne ikke gjør 

det du vil de skal gjøre (konverterer)



5 base konseptHvordan gjør vi noe med dette?



Hva er en konvertering?

«En konvertering skjer når n går fra x til y»



Hva er konverteringsrate?

«Konverteringsrate er et 
måltal for hvor stor andel  
av n (en gruppe mennesker) 
som gjennomfører  
Y (en spesifikk handling)



Konverteringsraten er det måltallet (KPIen) 
som utilsminket forteller deg sannheten 

om nettstedet ditt - og i hvilken grad 
markedsføringen din faktisk funker eller ikke.



Kun 2 måter å få flere leads, henvedelser og kunder på:

?



Dedikerte landingssider
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5 base konsept

En vanlig hjemmeside…

• Har flere formål.
• Har flere lenker og 

menyer.
• Skal tilfredstille 

behovene til flere 
segment/målgrupper.

• Brukeren kan ta flere 
handlinger.



En dedikert landingsside…

• Skreddersydd ett formål.

• Kommuniserer kun ett 
budskap.

• Tilfredstiller behovene til én 
målgruppe (om gangen).

• Brukeren kan kun ta én 
handling.



< 2%
3-50%



A/B-testing
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A/B-testing (splitt-testing) er en prosess der  
to varianter av samme side konkurrerer mot hverandre i 

sanntid for å se hvilken som gir best effekt



Slik funker A/B-testing…

10 kunder/leads

25 kunder/leads



Hva gir dette deg?

Gi verifisert læring.

Fjerner synsing, 
antagelser og personlige 
preferanser.

1
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Gir deg bedre 
resultater.3



5 base konseptPå tide med noen konkrete eksempler



Bisnode

• Et av Europas største 
kredittsjekk-selskap

• Over 200.000 kunder

• Konvertering = generere 
leads til salgsavdelingen.



Trafikkilde = Google Adwords



…ble de sendt hit:

1.59%



…men til en dedikert landingsside:

3.67%

62%



Neste test, segmentering



En til «bedrift og en til «privat»

6.69%

320%



Oppsummert: Bisnode sine resultater

Forbedring av konverteringsrate  
(Fra 1.59% til 6.69%)

1 320%



Oppsummert: Bisnode sine resultater

Reduksjon i anskaffelseskostnad (CPL) 
(Fra 713.06,- pr. lead til 149.11,-)

2 79%



Oppsummert: Bisnode sine resultater

Økning i salget  
(Fra under 50.000,- i Desember  
til over 375.000,- i Juni)

3 650%



Dagen

• Frittstående dagsavis

• En av få papiraviser med 
opplagsoppgang

• Konvertering = generere 
leads til salgsavdelingen.



Før…

2.40%



…underveis…



…underveis…



…underveis…



…underveis…



…underveis…



…etter:

10.94%



Oppsummert: Dagen sine resultater

Forbedring av konverteringsrate  
(Fra 2.40% til 10.94%)

355%



Turbuss Vest

Turbusser

Minibusser

1

2

VIP- og 
limousinekjøretøy3



Trafikkilde = Google Adwords



Sendes trafikken ikke til hjemmesiden…



Men til dedikerte landingssider…



Men til dedikerte landingssider…



En for hvert produkt (relevans anyone?)



…med et unikt skjema + telefonnummer 



•290 besøkende
•41 telefon
•36 e-post
•77 totalt
•26,55% konvertering

•138 besøkende
•14 telefon
•16 e-post
•30 totalt
•21,74% konvertering

•239 besøkende
•17 telefon
•8 e-post
•25 totalt
•10,46% konvertering

132 henvendelser - 258.500,- i omsetning - 19,79% konv.



•290 besøkende
•41 telefon
•36 e-post
•77 totalt
•26,55% konvertering

•138 besøkende
•14 telefon
•16 e-post
•30 totalt
•21,74% konvertering

•239 besøkende
•17 telefon
•8 e-post
•25 totalt
•10,46% konvertering

132 henvendelser - 258.500,- i omsetning - 19,79% konv.

1krone = 51,7 kroner

147,38%



5 base konseptOppsummert: Hva bør du gjøre?



1

Få kontroll på tallene dine
(Google Analytics, FreeSpee)



2

Bruk dedikerte landingssider
(Unbounce,  Instapage, Clickfunnels)



3

Kom i gang med A/B-testing
(Landingssider, annonser, bilder/video, budskap)
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Spørsmål?


