
Få mer trafikk til nettstedet ditt - vi viser deg hvordan
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Nettstedet ditt = (kanskje) din viktigste 
kommunikasjonskanal

Nettstedet er for mange den viktigste kommunikasjonskanalen til potensielt nye 

kunder og samarbeidspartnere

Du har selv kontroll på

● Innholdet og det du ønsker å kommunisere

● Hvor lett det er å komme i kontakt med deg / bestille / kjøpe

● Hvilket etterlatt inntrykk du ønsker at de besøkende skal sitte igjen med
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Hvorfor drive trafikk til nettstedet ditt?

Trafikk til nettstedet ditt (eller antallet besøkende på nettstedet) er viktig fordi 
dette utgjør antallet muligheter du har til å

● Få flere nye kunder
● Dele og spre merkevaren din
● Gjøre inntrykk
● Bygge relasjoner
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God og dårlig trafikk

God trafikk

● Relevant
● Potensielt samarbeid
● Verdiskapende

Dårlig trafikk

● Uinteressert
● Dårlig match
● Unødvendig energi



De ulike trafikk-kildene
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Trafikk-kildene og intensjon bak besøket

● Klikket på en annonse 
● Du har lokket de inn til deg med en annonse som trigget interessen deres
● Er utålmodig, har konkrete forventninger

Kjøpte / Annonsering

● Klikket på en lenke i søkeresultater
● Du er synlig i søkemotorene på noe de søker etter, de fant teaseren din interessant og vil vite mer
● Er aktivt på søken, vet hva de vil ha

Organiske 
søkeresultater / SEO

● Klikket på en lenke i sosiale medier
● Noen har delt noe fra deg i sosiale medier som vekker interessen deres. De vil finne ut mer.
● Surfer tilfeldig rundt på nettet

Sosiale medier

● Klikket på en lenke i en e-post 
● Du har sendt ut nyhetsbrev med innhold som har trigget interessen til noen som allerede har et forhold til deg. 
● Har vært her før, kjenner til deg

E-post / Nyhetsbrev

● Skrev inn nettadressen din i adressefeltet
● Aktiv og motivert til å finne deg ved å gå rett inn på nettstedet ditt
● Husker deg eller har hørt om deg 

Direkte

● Klikket på en lenke på et annet nettsted
● Noen har skrevet om deg, og lenket til deg i sin egen artikkel. Det har trigget interessen deres. De vil finne ut mer. 
● Interessert i å vite mer om temaet eller deg

Henvisning / lenke
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Trafikk-kildene i kundereisen

LeadsFremmede PromotørerInteresserte KunderAvventende

Oppmerksomhet Interesse Research Konvertering DelingMål

Kjøpte

Push Pull

Organiske søkeresultater

Sosiale medier

E-post / Nyhetsbrev

Direkte

Henvisning / lenke
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Trafikk-kildene  

Kjøpte

Sosiale
medier

E-post

SEO Organiske 
søkeresultater

Direkte- & 
Henvisningstrafikk
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Kjøpte kanaler  

Kjøpte

● Raske resultater
● Målrettet
● Fungerer så lenge du putter på penger
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Organisk søk /  SEO

● Langsiktige resultater
● Nærmest ubegrenset trafikk-potensial
● Svært stor konkurranse

SEO Organiske 
søkeresultater
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Sosiale medier

Sosiale
medier

● Kortsiktige resultater
● Vanskelig å planlegge effekt
● Branding vs trafikk som mål
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E-post / Nyhetsbrev

E-post 

● Holder relasjonen varm
● Bygger tillit
● Full kontroll selv
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Direkte og henvisningstrafikk

Direkte- & 
Henvisningstrafikk

● Forutsetter merkevarekjennskap
● Ofte store svingninger
● Motiverte besøkende
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Trafikk-kildene  

Kjøpte

Sosiale
medier

E-post

Direkte- & 
Henvisningstrafikk

SEO Organiske 
søkeresultater



Få mer trafikk til nettstedet ditt - vi viser deg hvordan

Sander Alten
454 94 755

sander@coretrek.no
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