Artikler, tips og råd om Internett strategi og markedsføring på nett

Søkemotor markedsføring

Noe av det mest effektive du kan gjøre for å trekke Internett trafikk til dine websider, eller web tilbud, er å benytte Betal per
Klikk annonsering (pay per click). Det vanligste er da å &ldquo;kjøpe besøkende&rdquo;/klikk fra de store søkemotorene.
Søkemotorene har egne annonsenettverk som for eksempel Google Adwords, eller Yahoo! Search Marketing. Som
annonsør velger man så kalte &rdquo;søkeord&rdquo; d.v.s. Man oppgi nøkkelord/søkefrase(r) knyttet til nettstedet, og du
viser tilbudene i margen ved siden av de organiske søke resultatene. Man trekker da svært kvalifiserte besøkende til sine
websider/web tilbud.
Ta kontakt me oss nå - det er ingen grunn til å vente.
Internettmarketing.no er tilknyttet de største annonsenettverkene og vi tilbyr oss å hjelpe til med oppstart og etablering av
konto samt utarbeidelse av annonsetekster, tilbud og headinger. Det er viktig å formulere tilbudene/kommunikasjonene
effektivt, og for dette tar vi en engangssum.
Effekten av Betal per Klikk annonsering avhenger av kvaliteten på annonse teksten og selvfølgelig hvor mange søkeord du
ønsker å ligge ute med. Jo flere ord du har dess mer trafikk vil dette generere. Hvert ord er budbasert og prisene på ordene
varierer etter &rdquo;etterspørsel&rdquo; og ønsket plassering. Det er også nyttig å benytte forskjellige optimaliserings
teknikker på annonsene slik at man får de ønskede resultater av sin markedsføring på nett. Dette er en mer kontinuerlig
prosess og for dette har vi forskjellige abonnementer.
Det er viktig å huske på at du kun betaler når noen klikker på din annonse. Visninger av annonsen (eksponeringer) koster
ingenting. Hvis du driver på et område hvor det ikke er veldig mange annonsører, da vil dette bety at du som annonsør på
disse søkeordene vil få relativt høy klikkrate til lav bud pris. Vi kan også generere forslag på flere søkeord slik at du ser hvilke
som vil generere mer internett trafikk.
Du annonserer for en målgruppe som allerede er interessert i deg og søker aktivt etter dine
produkter/tjenester/tilbud/informasjon. Vi til rette legger for at annonsene skal få høy distribusjon ved å være synlige på b.l.a.
Google Norge, MSN Norge, Yahoo Norge, Startsidens abc-søk, AltaVista, altheweb, Kvasir, Kelkoo, Sesam m.m.
Ta kontakt me oss nå - det er ingen grunn til å vente.

http://internettmarketing.no
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