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Betal med en Procentdel aF din omsætninG



kONVERTERER 
DINE BESØGENDE
TIL kUNDER?

Vi hjælper vores kunder med at udnytte deres fulde potentiale.

Vi lytter til vores kunders kunder, og går i dybden med den 
data, de leverer til os.

AWARENESS
Vi analyserer os frem til dine 
a-kunder, og ud fra deres his-
torie, segmenterer samt mål-
retter vi din bevidsthed. 

CONSIDERATION
Vi bruger psykologi, erfa- 
ring, og tests til at målrette 
din markedsføring. så kan vi 
ramme dine kunders  
overvejelser og få den største 
målgruppe til at besøge din 
hjemmeside.

alle tricks i bogen, call to ac-
tion, re-marketing, målrettede 
kampagner etc.

INQUIRY
Vi arbejder ud fra intuition 
og erfaring. er dine kunder 
introverte eller ekstroverte, 
hvad aktiverer deres behov og 
købetrang.

Hvad trigger dine kunders 
forespørgsler?

Vi målretter og tester løbende 
for at ramme alle målgrupper 
og skabe den største fore-
spørgsel hos dine kunder.



HVIS DIN SIDE IkkE kONVERTERER 100% 
SkAL DER ALTID TESTES

PURCHASE
HVORDAN kONVERTERER DIN SIDE? der er mange variabler, der 

bestemmer, hvorvidt din 
side konverterer besøgende 
til kunder. Vi tester kon-
stant, og ud fra erfaring og 
analyse opsættes nye vari-
abler, nye mål.

Vi analyserer os frem til be-
dre resultater, nye tekster, 
nyt design, optimale pla- 
ceringer af kontaktformu-
larer og kontaktinfo. 



Vi har samlet et team af de bedste designere, programmører, 
marketingsfolk, analytikere, sociale medie eksperter og strate-
gikere. 

tilsammen danner det grundlaget for nytænkning indenfor 
online marketing.

Vi leverer en totalløsning, og påtager os ansvaret for vækst i 
din forretning.

HVEM ARBEJDER 
FOR DIG?

DU BETALER IkkE 
FOR VORES TIMER, 
MEN FOR DIN SUCCES! 



GOOGLE
ADS

Google ads administration består af en kontinuerlig 
cyklus, der kræver konstant overvågning og optimering.
Pr-Gruppen er eksperter og varetager din Google ads 
konto professionelt og om nødvendigt i samarbejde med 
Google.

Vi deltager i relevante branche kurser, og vi søger altid 
aktivt at forbedre vores evner og gå nye resultatskabende 
veje.

derfor er vi naturligvis Google ads certified Partner og 
med i Google engage programmet for agencies.

Vi har også tidligere deltaget, som et af de eneste bu-
reauer i danmark, i agencies @Google, som kun de bed-
ste blev inviteret til.



SOCIALE
MEDIER

Vores sociale medie eksperter, hjælper med opsætning på 
relevante sociale medier, herunder annoncering på:

Vi kommer med forslag til sociale opslag, og hjælper dig 
med din tilstedeværelse. i samarbejde med vores marke- 
tingsfolk, designere og programmører udarbejder vi stra- 
tegier, virale koncepter og kreative designs som giver dig 
optimalt udbytte. Via relevante kurser og uddannelser, har 
vi altid den nyeste viden og friske statistiker på, hvordan 
man skal gebærde sig på de sociale medier.



GOOGLE 
ANALYTICS

Vores Google analytics eksperter, er deciderede nørder! 
og de elsker det. 

de bruger dagen på, at analysere dine brugeres adfærd 
ned til den mindste detalje, og er rutinerede læsere af 
menneskelig købsadfærd.



HJEMMESIDE 
ANALYSE

Vi foretager en løbende 
analyse af din hjemmeside, 
og kommer med konstruk-
tiv og professionel kritik, af 
hvad der kan foretages af 
justeringer på din side.

dog vil vi som altid anbe-
fale, at alle ændringer bliver 
foretaget i forbindelse med 
en a/B splittest.



A/B 
SPLIT TESTING
en a/B test eller split-test er en metode inden for 
markedsføring, hvor man tester om et givent eksempel 
foretrækkes fremfor et andet. det kunne være landing-
page, nyhedsbrev eller anden form for cta du ønsker at 
teste.

Hvordan gøres dette?

Vi sammenligner en kontrolgruppe, der udsættes for én 
version af et budskab eller anden form for kommunika-
tion. en eller flere forsøgsgrupper udsættes for varianter 
af samme kommunikation, hvor et element, f.eks. en tekst 
eller et billede, er differentieret. 

Formålet er at finde frem til, hvilke af varianterne, der er 
bedst til at påvirke modtagerne af budskabet til at fore-
tage den ønskede handling. F.eks. køb eller accept af 
yderligere kommunikation eller lignende cta.



SEO
seo består ligesom Goog-
le ads administration af 
en kontinuerlig cyklus, der 
kræver konstant overvåg-
ning og optimering.

Vi hjælper dig med at seo 
optimere dit site – både on- 
og offline.

For at forstå søgemaski- 
nernes måde at tænke på, 
er kernen til god seo at op-
bygge ens hjemmeside eller 
webshop, så den er mere 
”relevant” end konkurren-
ternes.

samtidig skal du overveje 
dine tekster, billeder, tags, 

formularer, ja generelt alt 
dit indhold. dette for at 
konvertere dine besøgende 
til kunder.

Vores team består af kom-
petence, erfaring, tekst-
forfattere, og bloggere. Vi 
har skabt seo succes for 
adskillige virksomheder i 
løbet af årene.

en af vores forcer er bla. 
vores unikke måde at arbe-
jde med tekstforfatning på, 
som adskiller sig fra andre 
bureauer.



SÅDAN SEO OPTIMERER 
VI DIN HJEMMESIDE

1 2
FORDELE SOM 
GOOGLE ADS 
kUNDE
Ved at have adgang til 

din Google ads konto, kan 
vi tracke hvilke søgeord, 
der konverterer bedst. 
dette kan vi bruge, når vi 
skal skrive seo optimerede 
tekster for dig og det vil 
samtidig forbedre kvalitets-
resultaterne på ads kon-
toen.

SØGEORDS-
analyse  
samtidig laver vi en 
kort søgeordsanalyse 

med udgangspunkt i Goog-
le ads dataene, så vi ved 
hvilke ord, der kan genere-
re mere omsætning til din 
webshop. dette er unikt ift. 
andre tekstbureauer. 
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kONkURRENT-
ANALYSE
til hver tekst, laver 
vi en analyse af dine 

største konkurrenter og 
skriver flere ord end deres 
tilsvarende undersidetek-
ster - Ved at slå din konkur-
rent på dette parameter, er 
der en større sandsynlighed 
for at din organiske syn-
lighed vil forbedres.

SEO OPTIMERE-
DE TITLER OG 
TEkSTER
Vi skriver unikke 

seo tekster, der indehol- 
der de bedst konverterende 
søgeord. hertil også seo 
optimerede titler og over-
skrifter samt billedtekster, 
så Google kan rangere din 
hjemmeside højere.

INTERN LINkBUILDING
med vores seo tekstpakke, laver vi automatisk 
optimerede interne links i teksten. dette ved vi fra 
erfaring, giver øget organisk trafik, da kunden bli-

ver sendt rundt på din hjemmeside. herved bliver kunden 
der i længere tid, din konverteringsrate bliver forbedret, 
og kan potentielt øge din webshops omsætning.  



REMARkETING

remarketing er en overset 
del af mange markeds-
føringsstrategier. Grund-
en til dette er typisk fordi 
mange higer efter roi på 
søgeordsniveau.

statistikkerne siger, at man 
skal se noget i snit syv 
gange, før man laver en 
handling på det. så i te-
orien, koster remarketing 
syv gange så meget end 
andre marketingsstrategier. 
men er det nu også rigtigt?

Vores fokus omhandler seg-
mentering, dvs dem som vi 
vælger at ”stalke” på nettet, 
vil ud fra vores vurderinger 
være a – kunder. 

det er disse kunder, som på 
sigt, kan have stor værdi for 
din forretning.

remarketing skal man 
bruge med omtanke. 
Formår man at skabe gode 
remarketing kampagner, 
kan man virkelig skabe vær-
di for sin forretning.

Vores team analyserer sig 
frem til optimale kampag-
ner, og via flotte visuelle 
annoncer kan vi skabe 
mærkbare resultater.

POTENTIEL
kUNDE

DIN
HJEMME-

SIDE

SPORING
AF

kUNDEN

kUNDEN
FORLADER
DIN SIDE

DINE
REkLAMER

kUNDEN RETURNERER TIL DIN SIDE



AFFILIATE 
MARkETING 

udover, at vores team spe-
cialiserer sig i hver deres 
medie, har vi også fingeren 
på pulsen, når vi snakker 
affiliate marketing. 

Vi sørger for, at få opsat de 
helt rigtige aftaler, så vi kan 
hente flere kunder igennem 
diverse affiliate sider.

aFFiliate sætter din 
reklame På deres 

hjemmeside

kunde klikker 
& konVerterer

konVerterinGer 
BliVer sPoret

aFFiliate Få ProVision 
- du Får et salG



Vores team består udeluk-
kende af specialister inden-
for markedsføring, hvilket 
betyder, at vi i bund og  
grund er meget omhyg-
gelige og detaljeorientere-
de.

men for at vi skal få det ful-
de ud af et samarbejde, er 
sparring påkrævet.

derfor vil din agency ac-
count Planner altid stå til 
rådighed for dig. dette 
også i weekender og hellig-
dage om nødvendigt.

Business er 24/7 og det 
samme er vi.

det er vigtigt, at du fodrer 
os med informationer, 
såsom tilbud, nye produk-
ter, udgåede produkter osv.

jo mere information du gi-
ver til os, des bedre

SPARRING



HISTORIk 
OG RAPPORT udover at vi sender en 

notifikation, hver gang vi 
arbejder, holder vi også et 
opfølgende møde mindst 
en gang i kvartalet.

dette vil give dig et godt 
indblik i, hvad de forskellige 
eksperter foretager sig  
”behind the curtain”. 

derudover kan det være du 
har nogle markedsførings- 
tiltag, som ønskes testet og 
implementeret i forretnin-
gen.



HVAD 
kOSTER 

DET?  

ja, det er et godt spørgs-
mål, hvad prisen er, for at få 
et team, der arbejder med 
customer journey, som ar-
bejder med strategier, tan- 
kespind og psykologi, som 
segmenterer og arbejder 
med need – want – wish 
teorier.

som nævnt tidligere, beta- 
ler du ikke for vores timer. 
Vi betaler hele gildet også 
afregning af alle marke- 
tingskanaler, såsom Google 
ads, Facebook, Bing an-
noncering osv.

med os indgår du en aftale, 
hvor du betaler en procent-
del af din omsætning og 
hvor vores afregning bliver 
billigere i takt med, vi får 
din forretning til at vokse. 
dvs. dit dækningsbidrag 
bliver større, jo mere vi 
omsætter for. 

Derfor skal du kun koncen-
trere dig om den faktura, 
der kommer fra os.



der afregnes d. 1 i hver måned for forrige måneds omsæt-
ning.

skulle vi mod al forventning ikke leve op til dine forvent-
ninger, kan aftalen opsiges med løbende mdr. + 30 dage.

3 HURTIGE
DU HAR INGEN RISIkO.

VI PÅTAGER OS UDGIFTERNE OG 
DERVED STYRkES DIN LIkVIDITET.

DU VED PRæCIS, HVAD DET VIL kOSTE 
DIN FORRETNING AT VækSTE.

afregnes 14%

0-100.000 kr.

Pr-Gruppen 
afregnes med 
0–14.000 kr. 

pr. mdr.

din omsætning pr. mdr. 
målt i Google analytics 101.000–200.000 kr.

afregnes 13%

afregnes 12%

201.000–300.000 kr.

afregnes 11%

301.000–400.000 kr. 401.000–500.000 kr. 501.000–750.000 kr. +751.000 kr.

afregnes 10%

afregnes 9%

afregnes 8%
Pr-Gruppen 

afregnes med 
13.130-26.000 kr. 

pr. mdr.

Pr-Gruppen 
afregnes med 

25.200–36.000 kr. 
pr. mdr.

Pr-Gruppen 
afregnes 

33.110–44.000 kr. 
pr. mdr.

Pr-Gruppen 
afregnes 

40.100–50.000 kr. 
pr. mdr.

Pr-Gruppen 
afregnes 

+60.080 kr. 
pr. mdr.

Pr-Gruppen 
afregnes 

45.090–67.500 kr. 
pr. mdr.

VIL DU VæRE MED TIL AT GÅ FORREST INDENFOR MARkEDSFØRING?

AFREGNINGSMODEL



SHOP

Professionelt & 
alsidigt team some

eksperter

affiliate
marketing

seo

SPARRING

certificeret
remarketing

Pr-Gruppen er et selvstændigt marke- 
tingsbureau, hvis strategi er at tilbyde 
komplette digitale marketingløsninger 
til virksomheder i hele skandinavien.

refshalevej 147, st. tV. 1432 kbh k
+45 32 84 16 90
kundeservice@pr-gruppen.com
www.pr-gruppen.com

Google analytics

Google ads


