
Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt 
samspill mellom Google’s ulike verktøy?



WebOn

Spesialist på e-handel

Helhetlig leverandør 

Rådgivning Google Produkt



Verktøy

Webmaster 
Tools

AdWords

Analytics

Website
Optimizer



Konverteringsrate

Konverteringsraten er forholdet mellom hvor 

mange som besøker ditt nettsted og hvor mange 

som utfører en ønsket handling

En ønsket handling kan være salg, registrering, 

forespørsel, lese en bestemt side eller 

nedlasting



Hva påvirker konverteringsraten (1/2)
Pris

Vareutvalg

– Riktig varer

– Er varens natur slik at det er naturlig å kjøpe den på nett

Kvaliteten på de besøkende

– Hvorfor kommer de

– Er de nye eller eksisterende kunder

– B2B eller B2C

Leveranse av varen/tjenesten

– Hvordan leveres varen/tjenesten

– Hvor raskt

– Til hvilken pris

– Er det lettere å kjøpe i butikk



Hva påvirker konverteringsraten (2/2)
Call for Action

– Kampanjer

– Tilbud

Brukeropplevelse

– Er det lett å finne det man leter etter

– Er informasjonen god nok

– Er det lett å gjennomføre handelen

– Har man tilgang til kundeservice

– Er det lettere å bestille over telefon/av  selger

Tillit

– Er nettbutikken en kjent merkevare

– Gir designet, funksjonaliteten og informasjonen tillit

– Tilbyr nettbutikken de riktige betalingsløsningene

Andre faktorer

– Listen er uendelig…



Google Webmaster Tools

Google sitt verktøy for nettredaktører gir deg 

detaljerte rapporter om sidenes synlighet på 

Google





Velg relevante søkeord og

annonser gruppert etter mål Test annonser & søkeord

Benytt rapporteringsverktøy

for å måle resultater

Juster kampanjer:

behold det som fungerer!

AdWords



AdWords rapporter i GA



AdWords rapporter i GA



Googles URL bygger

http://www.google.com/support/analytics/bin/ans

wer.py?hl=en&answer=55578

http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=55578
http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=55578


Identifiser mål

Gjør det enkelt og finn lett målbare punkt

Brukt riktig kan målene forbedre fokuset på 

webområdet ditt og øke konverteringsraten



Øker salget

Reduserer kostnader

Øker kundetilfredsheten

Prioriter mål som:



Google Analytics

Gratis

Brukervennlig

Enkelt å installere

Omfattende 

Skalerbart

Lav responstid

Tydelig presentasjon

Dynamisk med forbedringer og oppdateringer

AdWords



Moduler



Målsider

Kvitteringsside

Registreringsside

Leads – eks. nyhetsbrev, registreringsskjema

Besøk på ”Kontakt oss”

Sett på en video

Lastet ned et Whitepaper



Trakter

Hvor / når blir kjøpet avbrutt

Sporer hele prosessen fra søkeord til 

konvertering

Finner trinnet i den elektroniske salgsprosessen 

som ikke fungerer



Måltrakter



Rapporter



Rapporter



Rapporter



Google Website Optimizer

Gratis

Lett å ta i bruk

Påvirker ikke SEO 

Øker konverteringen

Diskusjonsgrupper, konsulentnettverk

A/B Split Testing / Multivariate

Plattform uavhengig

Utvides stadig med ny funksjonalitet



Hva skal testes?

Call to action

Typografi og farger

Produkt overskrifter, bilder, beskrivelser

Kategorisider

Om oss, kontakt oss, levering, etc.

Handlekurver

Ulike tilbud



Egendefinerte rapporter



”Alle” verktøyene et sted?



Bygg opp intern ekspertise

Dedikerte medarbeidere

Oppstart – lei inn kompetanse

Del kompetansen innad i organisasjonen

Gjennomgang med analytikere hvert 

kvartal/halvår



To Do

GWT: Få det på plass og sjekk rapportene
– Rett opp i eventuelle feil og send inn robots.txt og 

sitemap.xml

GA om dere ikke allerede har et 
webanalyseverktøy

AdWords - trafikk til de riktige sidene

Koble GA og AdWords

URL-bygger

Når dette er på plass: Test, test, test



Webanalyse

Webanalyse øker konvertering og brukervennlighet

Sørg for at riktige data kommer inn i analysen

Bygg opp intern kompetanse

Bruk 10 % av tiden på verktøyet og 90 % av tiden 

på analyse

Webanalyse er en kontinuerlig syklus

Mål – Analyser – Utfør tiltak



Testing

Evaluer dine topp landingssider og startside

– Ser det profesjonelt ut?

– Er det lett for besøkende å nå sine mål?

– Ser det fornuftig ut?

Gjør en enkel A/B test: Kjøpsknapp / bilde

Gjør det morsomt – dette er moro 



Jakob Nielsen

“First rule of usability: 

Pay attention to what users do, 

not what they say.”



Q & A

Oluf Haugen

oluf@webon.no

Tlf. +47 975 15 867

www.google.no/webmaster

www.google.no/adwords

www.google.no/analytics

www.google.no/websiteoptimizer

mailto:oluf@webon.no
http://www.google.no/webmaster
http://www.google.no/adwords
http://www.google.no/analytics
http://www.google.no/websiteoptimizer
http://www.google.com/analytics/no-NO/support_partner_provided.html

