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Tjen kassen på at blogge! Onlinesynlighed og -salg kommer ikke af sig selv – uanset hvor umage man ellers
gør sig med sin hjemmeside eller webshop. En blog er stedet, hvor du kan komme i nærkontakt med alle dem,
du allerhelst vil i kontakt med markedsføringsmæssigt set. Bloggen egner sig derfor perfekt til at styrke din
virksomheds synlighed og salg. I bogen guider tekstforfatter Louise Lamberth dig gennem onlinejunglen og
giver dig alle sine insidertips til at skrive blogindlæg, som både Google og kunderne elsker. Louise deler ikke
kun ud af sine guldkorn om teksternes sproglige udformning. Bogen indeholder også alt, hvad en blogger bør
vide om søgemaskineoptimering (SEO), og hvordan bloggen forbindes med nyhedsbrev og sociale medier i et
net af markedsføring, hvor alle dele bakker hinanden op og styrker salget – og meget, meget mere. Du får
bl.a.:Opskriften på, hvordan du undgår bloggerens syv dødssynder.En introduktion til let at finde de rigtige
kunder.Fem nemme strategier til at få ideer til blogindlæg, der engagerer læseren og nedbryder
købsforbehold.En guide til, hvordan du skriver Googlevenligt, så kunderne finder din hjemmeside, når de
søger efter det, du sælger.Must know-viden om onlinemarkedsføring, så du kommer godt i gang på
nettet.Bogen henvender sig alle, der ønsker at bruge blogging som markedsføringsredskab til øget salg. Bogen
er især skrevet til små virksomheder, der ikke tidligere har beskæftiget sig med content marketing.
Louise Lamberth er cand.mag. i litteraturvidenskab og tekstforfatter, erfaren blogger og
onlinemarkedsføringskonsulent.

Klubben vægter medindflydelse højt og de unge er medbestemmende i forhold til indhold, aktiviteter og
arrangementer. Den gennemsnitlige opmærksomhed er de seneste år faldet markant – nogle steder siger de fra
12 til 8 sekunder – og det er derfor ekstremt vigtigt at fange folks opmærksomhed tidligt og hurtigt, når de
lander på din side. Fremover vil Klub Jystrup være åben, hver mandag kl. Viradesign skaber din virksomheds
online visitkort. måned Kender til fordele og ulemper ved at gemme data i skyen, harddisk eller bærbar enhed
Du kan udnytte dine salgsressourcer optimalt. Når du klikker på “Få ideer” kommer du frem til den næste
side, der viser, hvor mange der søger på dette keyword og andre, der har med samme emne at gøre.
Det er enormt svært at fastholde folks opmærksomhed, når de browser online. Brug for hjælp til at finde
kunde-emner. Dine sælgere kan fokusere på kerneopgaver som salgsarbejde og kundepleje i stedet … Super
god guide, har dog lige et enkelt spørgsmål: Jeg har både en engelsk og en dansk profil, hvor den engelske er
min default. De involveres i alt EasyList. Tilmeld dig vores nyhedsmail og få gode tilbud, rabatkoder,
nyheder og træningstips. Hvis modtageren gerne vil se min danske profil, hvordan gøres dette – du skriver
“De besøgende kan dog manuelt skifte til den variant, de helst vil se, og de flere varianter giver dig altså en
større. 15 i Jystrup Aktivitetshus - deltagelse er gratis. Alt det til sammen har gjort os udrustet til at skabe din
online succes. Skal du bruge en enkelt virksomhedsliste.
Vi har mange års erfaring med udvikling, design og markedsføring. Med søgeredskabet Easylist, opbygger
du nemt en personlig salgsliste, ud fra vores globale database med 11,6 millioner virksomheder. CRM
optimerer salg, marketing og kundetilfredshed, og Abakion er specialister i nemme og billige leverancer af
CRM med Microsoft Dynamics 365 for Sales. Så er EasyList løsningen for dig. Nyhedstilmelding. 45 - 21.
18. Vi sender mails 2-4 gange pr.

