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Kort om mig
SEO-specialist med 16 års erfaring

• Glen Michaelsen

• Partner og SEO-specialist hos Leadtime

• Arbejdet med søgemaskineoptimering i 16 år

• Arbejdet med Visit Greenland i 10 år



Kort om
Google MyBusiness



Kort om Google MyBusiness
Googles indeks over lokale forretninger

• Vises på søgninger, hvor Google forventer, man leder lokalt, som eksempelvis:

• ”Pizza opskrift” viser ikke kortet

• ”Pizzaria” viser kortet

• Vises på søgninger, hvor man angiver en geografi (Restaurant i Nuuk)

• Søger jeg ”hotel” ser jeg hoteller omkring mig

• Søger jeg ”hotel nuuk” ser jeg naturligvis hoteller i Nuuk

• Er typisk placeret over de “normale resultater”

• Er ofte meget benyttet i oplevelses- og turistbranchen



Overvejelser inden 
optimering



Sprog
Vælg det, der passer til jeres målgruppe

Når vi skal vælge et sprog:

• Man har desværre ikke mulighed for at lave sin profil på flere sprog

• Derfor anbefales det til jer at lave den på engelsk

• Her er den største målgruppe (og mange er vant til at læse den type indhold på engelsk)



Søgeordsanalyse
Find de rette ord for at tiltrække de rette kunder

Tips til at lave søgeordsanalyse:

• Lav den på engelsk

• Start med en brainstorm (papir og blyant)

• Brug værktøjerne Ubersuggest og AnswerThePublic

• Brug også “almindelig Google-søgninger”

• Start med få, brede ord

https://app.neilpatel.com/en/ubersuggest/
https://answerthepublic.com/
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Konkurrentanalyse
For at finde ud af, hvad I skal arbejde på

Kig eventuelt på:

• Hvad skriver konkurrenterne i navn, beskrivelse etc.?

• Hvor mange anmeldelser har de?

• Hvor mange billeder har de?

• Bruger de opslag?



Oprettelse eller 
overtagelse af konto
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Processen

3 scenarier

Ejerskabet er
hos en af jer

Ejerskabet er
hos en anden

Hvis der allerede eksisterer en konto

Der er ingen,
der har ejerskab

Du burde få 
adgang med det 

samme ☺



Processen

Gå til 
business.google.com

Hvis der ikke findes en konto endnu



Vigtige faktorer for at 
rangere højt



📛 Navnet
”Business name”

• I de fleste tilfælde skal det blot være firmanavnet

• Man  kan dog af og til få et enkelt søgeord ind

• Eksempelvis kunne ”Two Ravens” være ”Two Ravens – Hiking & Camping”

• Det må bare ikke blive for langt – undgå mere end 30 tegn (inklusiv mellemrum)



✅ Kategorier 
”Business category”

• Man kan tilføje op til 10

• Man skal typiske prøve lidt forskellige søgninger for at finde alle relevante

• Tilføj ikke flere end dem, der er relevante



✅ Kategorier 
Den komplette liste

• Kan være god til at scrolle gennem og se eksempler på navne

• Eller hvor man kan søge i browseren (Ctrl+F)

Hent her

https://daltonluka.com/blog/google-my-business-categories#google-my-business-categories-list


📑 Forretningsområder 
”Services”

• Under hver hovedkategori (business category) kan du tilføje flere underkategorier

• Rigtig god måde til at få flere søgeord ind

• Her man kan skrive ”hvad man vil”



📜 Beskrivelse 
”Description”

• Plads til 750 tegn

• Her har vi mulighed for at placere mange søgeord

• Sørg for at denne også er god og sælgende

• Hvor er jeg?

• Hvad kan jeg?

• Hvordan gør jeg?

• Hvorfor skal jeg gøre det?

• Kan jeg stole på det her?



🏢 Stiftet 
”Opening date”

• Tilføj som minimum år

• Det har også en værdi, selvom ens sted et forholdsvist nyt



📫 Kontaktoplysninger 
”Contact information”

• Indtast telefonnummer

• Indtast website (kan også godt være en Facebook-side)



🚪 Åbningstider 
”Opening hours”

• Indtast både jeres almindelige åbningstider

• Tilføj også åbningstider ved højtider (Holiday opening hours), da det også viser, at jeres 

Google MyBusiness-profil er opdateret

• Man kan også tilføje ”særlige tider”, som eksempelvis:

• Brunch fra 11-14

• Takeaway fra 11-21:30

• Etc.



📷 Billeder 
”Photos”

• Den her er virkelig vigtig

• Gode billeder giver både høj placering og kunder

• Upload både logo, coverbillede og generelle stemningsbilleder



⭐ Anmeldelser 
”Reviews”

• Nok den vigtigste af alle punkter

• Det er OK at få venner og bekendte ind og anmelde

• Send mails til kunder og bed om en anmeldelse



📬 Opslag 
”Updates”

• Man kan oprette;

• ”updates” som er lidt nyheder/opdateringer fra ens virksomhed

• ”offers” som er tiltænkt kampagnetilbud, rabatter, kuponkoder mv.

• ”events” som bruges til begivenheder

• Lav min. ét opslag pr. md.

• Kan sagtens være det samme, I poster på Facebook eller lign.



Analyse af performance







Spørgsmål?



Glen Michaelsen
SEO-specialist med 16 års erfaring

• Phone: (+45) 54 33 37 48

• Email: gm@leadtime.dk

• LinkedIn: linkedin.com/in/glenmichaelsen

mailto:gm@leadtime.dk
https://www.linkedin.com/in/glenmichaelsen/
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