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En e-bog af

Hvem er InnerPoint?
InnerPoint er et content marketing bureau, som specialiserer sig 

i leadgenerering med content marketing. En stor gren af content 

marketing omhandler blogindlæg og SEO, og derfor går vi i denne 

e-bog, i dybden med hvordan man genererer leads direkte fra 

sine blogindlæg. 

Mange virksomheder investerer i blogindlæg til at drive trafik til 

deres hjemmeside. Men hvordan konverterer man de besøgende 

til leads? I denne e-bog kommer vi med 10 hacks til hvordan 

du kan generere leads fra dine blogindlæg, som du selv kan 

implementere.

 
Kontakt:

Web:   www.innerpoint.dk
Email:   kontakt@innerpoint.dk
Tlf:       71 55 07 97
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1. Skriv til din ideelle kundepersona

Når du udarbejder indholdet til dit blogindlæg, er det vigtigt at 

have din ideelle kunde i tankerne. Skriv, som om du taler direkte 

til dem og adresserer deres specifikke udfordringer. Hvis du gør 

det, hjælper det dig med at skabe indhold, der giver genlyd og i 

sidste ende driver konverteringer. Men hvordan identificerer du din 

ideelle kunde? En måde at gøre dette på er ved at lave en persona 

for din ideelle læser. 

 

En persona er en fiktiv karakter, der repræsenterer din ideelle 

kunde. Når du opretter en persona, vil du gerne tænke på 

ting som deres alder, køn, erhverv, interesser, udfordringer/

smertepunkter osv. Dette vil hjælpe dig med bedre at forstå, 

hvilken slags indhold de søger på og er nteresseret i. 
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At skabe en persona kan være en nyttig måde at sikre, at dit 

indhold er relevant og interessant for din målgruppe. Det kan også 

hjælpe dig med at undgå at skrive indhold, som ikke har nogen 

interesse for din målgruppe.

Tænk over, hvad din ideelle kunde kæmper med, og hvordan dit 

produkt eller din service kan hjælpe dem. Brug derefter din blog 

til at give værdifuld indsigt og løsninger. Sørg for at inkludere 

opfordringer til handling, der opmuntrer dine læsere til at tage 

det næste skridt, uanset om det er at tilmelde sig din e-mail-liste 

eller planlægge en konsultation.

Ved at skrive med din ideelle klient i tankerne, kan du skabe 

indhold, der ikke kun informerer og uddanner, men også inspirerer 

til handling. Så hvis du er klar til at begynde at skabe resultater 

med din blog, skal du bruge lidt tid på at lære din ideelle kunde at 

kende, og hvad de har brug for fra dig. Begynd derefter at skrive 

indhold, der hjælper dem med at løse deres problemer og nå 

deres mål.
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2. Forstå søgeintentionen

Når du skriver et blogindlæg, er det vigtigt at forstå din 

målgruppes søgeintention. Hvad er det præcis de leder efter? 

For eksempel, hvis din målgruppe leder efter information om 

et bestemt emne, skal du sørge for at inkludere oplysninger om 

emnet i dit indlæg. Hvis din målgruppe leder efter noget specifikt, 

såsom et produkt eller en service, skal du på samme vis, også 

sørge for også at inkludere det i indlægget. Ved at forstå din 

målgruppes søgeintention kan du sikre, at dit blogindlæg bliver 

relevant og nyttigt for dem.

Der er fire hovedtyper af søgeintentioner: 

- Navigation

- Informations

- Transaktions

- Kommerciel

Navigationssøgninger leder efter en bestemt hjemmeside eller 

side, mens informationssøgninger leder efter information om 

et emne. Transaktionelle søgninger søger at købe noget, og 

kommercielle søgninger søger at sammenligne produkter eller 

ydelser, før de foretager et køb.

 

At forstå søgenintentionen for dit publikum vil hjælpe dig med at 

skabe bedre blogindhold, der opfylder deres behov. Det vil derfor 

også resultere i at generere flere leads fra dine blogindlæg. 

Hvis du kan skabe blogindhold, der opfylder din målgruppes 

behov, er du allerede godt på vej.
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3. Lav keyword research

Når du laver research af søgeord, er det vigtigt at forstå 

søgeintentionen bag de søgeord, der bliver brugt. Dette vil hjælpe 

dig med at bestemme, hvilke søgeord du skal målrette mod i dine 

SEO-kampagner. 

 

Hvis du kan forstå søgerens hensigt bag de søgeord, de bruger, 

vil du være bedre i stand til at målrette disse søgeord i dine 

SEO-kampagner og forbedre dine chancer for at rangere i 

søgemaskinerne. 

 

De bedste værktøjer til keyword research er ikke altid helt 

billige. Alternativet er at bruge et værktøj som Googles 

søgeordsplanlægning til at få en idé om, hvordan folk søger 

efter et bestemt søgeord. Søgeordsplanlægningen viser dig 

de gennemsnitlige månedlige søgninger efter et søgeord og 

konkurrenceniveauet Disse oplysninger kan give dig en god idé om 

søgerens hensigt bag et bestemt søgeord.
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Endelig kan du også bruge Googles søgeresultater til at bestemme 

søgerens hensigt. Indtast blot et søgeord i Google og se på de 

resultater, der kommer frem. Hvis størstedelen af   resultaterne er 

websteder eller sider, så er det sandsynligt, at den, der søger, 

leder efter noget specifikt. Men hvis størstedelen af   resultaterne 

er artikler eller andet indhold, så leder søgeren sandsynligvis efter 

generel information. 

 

Ved at forstå søgerens hensigt bag de søgeord, de bruger, kan du 

bedre målrette disse søgeord i dine SEO-kampagner og forbedre 

dine chancer for at rangere i søgemaskinerne. Så tag dig tid til 

at lave nogle søgeordsundersøgelser og lære din målgruppes 

søgehensigt at kende. Det vil betale sig i det lange løb!

Betalte værktøjer som SEMRUSH og AHREFS er dog stadig på et 

højere niveau end Googles søgeordsplanlægningsværktøj.

Disse SEO værktøjer giver dybere indsigt, og fortæller endda 

præcis hvilken søgeintention hvert søgeord har.

Vil du gerne vide præcis hvad dine kunder søger på, og få bedre 

indsigt i intentionerne bag deres søgninger? Så kan du booke en 

gratis søgeordsanalyse + gennemgang med os nu.

https://calendly.com/casper-hornstrup/potentiale-mode
https://calendly.com/casper-hornstrup/potentiale-mode
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4. Thought Leader content

At blive set som en ''Thought Leader'' altså en førende ekspert 

indenfor sin niche, er en lukrativ position at have på markedet.

Et af de vigtigste aspekter til at blive set som en thought leader, er 

evnem til at generere nye ideer og tilgange til at løse problemer. 

Det er det, der adskiller thought leaders fra majoriteten; de 

innoverer konstant og finder på nye måder at forbedre deres felt 

på. 

 

Selvfølgelig kan ikke alle være thought leaders Det kræver en 

bestemt type person at kunne se tingene fra et andet perspektiv 

og have modet til at dele deres ideer med verden. Men hvis du 

tror, du har det, der skal til, så er der et par ting, du kan gøre for at 

blive en thought leader inden for dit felt.

Vær ekspert på dit område
Dette kan virke som en indlysende, men det er værd at gentage. 

For at være en thought leader skal du være ekspert på dit område. 

Det betyder at have en dyb forståelse af emnet og være ajour 

med den nyeste forskning. Det betyder også, at du er i stand til at 

formulere dine ideer klart og kortfattet.

Vær proaktiv
Thought leaders er proaktive, ikke reaktive. De venter ikke på, at 

tingene skal ske; de får dem til at ske. Det betyder konstant at 

være på udkig efter nye ideer og tilgange og være hurtig til at 

implementere dem.
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Vær åbensindet
Et centralt træk ved tankeledere er åbenhed. De er villige til 

at overveje nye ideer, selvom de går imod strømmen. Denne 

åbenhed giver dem mulighed for at komme med virkelig innovative 

løsninger på problemer.

Vær passioneret
Thought leaders brænder for deres arbejde og tror på det, de 

laver. Denne passion driver dem til at fortsætte med at innovere og 

skubbe grænserne for deres felt.

Vær vedholdende
Thought leaders er også vedholdende. De giver ikke let op, selv 

når de står over for forhindringer. Denne vedholdenhed giver dem 

mulighed for at se deres ideer til virkelighed, selv når andre måske 

har givet op undervejs. 

 

Hvis du tror, du har det, der skal til for at være en thought leader, 

så begynd at omsætte disse tips i praksis. Det bliver ikke nemt, 

men det er bestemt det værd. Når alt kommer til alt, har du som 

thought leader potentialet til at gøre en reel forskel inden for dit 

felt.
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5. Optimer til teknisk SEO

For at opnå højere placeringer i søgeresultaterne og dermed 

muligheden for at generere flere leads fra dine blogindlæg, skal 

du altid sikre dig, at dine blogindlæg er optimeret til teknisk SEO. 

Det betyder at de er velstrukturerede og nemme at læse for både 

søgemaskiner og menneskelige læsere. 

 

Her er nogle tips til, hvordan du optimerer dine blogindlæg til 

teknisk SEO:

Brug søgeordsrige titler og metabeskrivelser
Sørg for, at dine blogindlægs titler og metabeskrivelser er 

søgeordssrige og nøjagtigt afspejler indholdet af dit indlæg. Dette 

vil hjælpe søgemaskiner med at indeksere dit indhold korrekt 

og også give potentielle læsere en god idé om, hvad dit indlæg 

handler om.

Strukturer dine indlæg ved hjælp af overskrifter og 
underoverskrifter
At dele dit indhold op i mindre sektioner ved hjælp af overskrifter 

og underoverskrifter gør det lettere at læse og hjælper også 

søgemaskiner med at forstå emnet for dit indlæg.
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Brug interne links
Link til andre relevante artikler på din blog hjælper både 

søgemaskiner og læsere med at opdage mere af dit indhold. Det 

hjælper også med at forbedre den overordnede struktur på din 

hjemmeside. 

Interne links hjælper samtidig med at rangere højere på SERPS, så 

dine indlæg vises mere på søgemaskinens resultater. 

Brug eksterne links
Link til eksterne websteder af høj kvalitet hjælper med at forbedre 

den overordnede kvalitet af dit blogindlæg. Det viser også 

søgemaskiner, at du er en autoritativ kilde om emnet.

Optimer dine billeder
Sørg for at inkludere relevante søgeord i dine billedfilnavne og alt-

tekst. Dette vil hjælpe søgemaskiner med at indeksere dine billeder 

og gøre dem mere tilbøjelige til at blive vist i billedsøgeresultater.

Ved at følge disse tips kan du være med til at forbedre den 

tekniske SEO af dine blogindlæg og gøre dem mere synlige for 

både søgemaskiner og potentielle læsere.
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6. Tilbyd en relevant freebie som 
leadmagnet

Blogindlæg er en fantastisk måde at tiltrække nye leads på, men 

kun hvis du har en leadmagnet på plads. En leadmagnet er noget 

der tilbydes til besøgende i bytte for deres kontaktoplysninger. 

Det kunne være en gratis rapport, en e-bog, en video tutorial, 

whitepaper osv. Nøglen er at sikre, at det er noget, din målgruppe 

vil finde værdifuldt, og som vil hjælpe dem med at løse et 

problem, de står over for. 

 

Hvis du ikke har en leadmagnet, vil dit blogindlæg sandsynligvis 

ikke give dig mange resultater. Du får muligvis noget trafik, men du 

genererer ingen leads. Og uden leads vil din virksomhed kæmpe 

for at vokse.

Sådan opretter du en leadmagnet, der gør dine 
blogindlæg til et kraftfuldt leadgenereringsværktøj:

1. Find ud af, hvad din målgruppe ønsker. Hvilken slags information 

ville de finde værdifuld? Hvilket problem skal de løse? Din 

leadmagnet bør tilbyde en løsning på et problem, som din 

målgruppe står over for. 

 

2. Gør det relevant for din virksomhed. Din leadmagnet skal være 

tæt forbundet med de produkter eller tjenester, du tilbyder. 

Hvis det ikke er det, risikerer du at tiltrække leads, der aldrig vil 

konvertere til kunder.
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3. Hold det enkelt. Din leadmagnet behøver ikke at være alt for 

kompleks. Faktisk er det nok bedre, hvis det ikke er det. Jo enklere 

det er, jo mere sandsynligt er det, at folk rent faktisk bruger det. 

 

4. Fremme det kraftigt. Når du har oprettet din leadmagnet, skal 

du sørge for at promovere den i hele dit blogindlæg. Medtag en 

opfordring til handling (CTA), der fortæller folk, hvad de skal gøre 

for at få adgang til freebien. Og sørg for at inkludere et link til 

blymagneten i din CTA. 

 

5. Gør det nemt at tilmelde dig. Lad være med at få folk til at 

springe gennem bøjler for at tilmelde sig dit webinar, nyhedsbrev 

osv. Jo nemmere du gør det, jo mere sandsynligt er det, at folk 

rent faktisk gør det. 

 

Ved at følge disse tips kan du oprette en leadmagnet, der gør 

dine blogindlæg til et kraftfuldt leadgenereringsværktøj. Kunne 

du tænke dig at få en gratis content plan med forslag til en 

leadmagnet? Book en gratis konsultation med os

https://calendly.com/casper-hornstrup/potentiale-mode
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7. Tilføj relevante pop-ups strategisk

Hvis du ønsker at generere leads direkte fra dine blogindlæg, bør 

du overveje at tilføje relevante pop-ups. Pop-ups kan bruges til 

at tilbyde en gratis download, promovere en konkurrence eller 

giveaway, eller blot fange kontaktoplysninger fra besøgende. 

 

Når du tilføjer pop-ups til dine blogindlæg, er det vigtigt at være 

strategisk omkring deres placering. Du ønsker jo ikke at afbryde 

læseoplevelsen af   dit indhold eller forårsage irritation for dine 

læsere. Placer i stedet pop-ups på steder, hvor de giver mening og 

vil være mest effektive. 

 

For eksempel, hvis du tilbyder en gratis download i bytte for en 

e-mailadresse, vil du måske placere pop op-vinduet, efter at 

læseren har haft mulighed for at læse noget af dit indhold og er 

interesseret i, hvad du har at tilbyde.
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Hvis du afholder en konkurrence eller giveaway, kan det være en 

god idé at placere pop op-vinduet i begyndelsen af   dit indlæg, så 

alle, der læser det, er klar over muligheden.

Når det kommer til at designe dine pop-ups, skal du holde dem 

enkle og præcise. Medtag kun de væsentlige oplysninger, og sørg 

for, at opfordringen til handling er tydelig.

Og glem endelig ikke at teste dine pop-ups for at se, hvad der 

virker bedst. Prøv forskellige placeringer, designs og tilbud for at 

se, hvad der genererer flest leads. Ved at teste og justere kan du 

sikre, at dine pop-ups er så effektive som muligt.
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8. Tilføj en CTA (call-to-action)

Udfordring i at få trafik til sit blogindlæg er én ting. Men kunsten 

i at generere leads fra sine blogindlæg, handler om hvordan man 

konverterer besøgende til leads. Så når en besøgende har læst dit 

blogindlæg, hvad vil du så have de skal gøre? Det er her en CTA 

(Call-To-Action) kommer ind i billedet. 

 

Når du skriver et blogindlæg, er det essentielt at inkludere en  CTA 

for at konvertere en besøgende til et lead. En CTA er en erklæring 

eller knap, der opfordrer læserne til at foretage en bestemt 

handling, såsom at tilmelde sig et nyhedsbrev eller downloade 

en whitepaper. CTA's er vigtige, fordi de fortæller og opfordrer 

læseren, hvad du vil have dem til at gøre.. Uden en CTA kan 

besøgende bare læse dit indhold, uden yderligere at foretage sig 

nogen handling. 

 

Inkludering af en CTA kan hjælpe dig med at få leads, ved at give 

læserne en nem måde at tage det næste skrid i rejsen.  

 

De bedste CTA'er er specifikke, relevante og handlingsrettede. De 

skal medtages i slutningen af   dit blogindlæg og skal være nemme 

at få øje på. Sørg for, at din CTA skiller sig ud ved at bruge stærke 

verbum, såsom "download nu", "find ud af mere" eller "kom i 

gang".
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9. Del dine blogindlæg på sociale medier

Du kan med stor fordel dele dine blogindlæg på sociale medier, 

fordi det hjælper med at få budskabet ud om din blog og kan være 

med til at drive trafik. Derudover kan deling af dine blogindlæg på 

sociale medier også være med til at opbygge relationer til andre 

bloggere og brugere af sociale medier, hvilket kan føre til flere 

muligheder for samarbejde og netværk. 

 

Når du deler dine blogindlæg på sociale medier, er der samtidig 

også større sandsynlighed for, at du får feedback fra læserne. 

Denne feedback kan hjælpe dig med at forbedre dit blogindhold 

og gøre det mere engagerende for dine læsere. 

Ved du hvad det bedste ved at dele dine blogindlæg er? Det er 

fuldstændig gratis. Gratis trafik er altid positivt, og hvis du deler 

det på platforme som LinkedIn og Facebook, er der endda også 

mulighed for at det bliver delt, og kommer ud til enddu flere 

mennesker.
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10. Brug retargeting annoncer

Hvis du ønsker at få flere kilometer ud af dit blogindhold, er 

retargeting en fantastisk måde at gøre det på. Ved at placere en 

retargeting-pixel på din hjemmeside, kan du målrette mod læsere, 

der allerede har besøgt din blog, og du kan sikre dig, at dit indhold 

bliver set af folk, der allerede er interesserede i, hvad du har at 

sige. 

 

Der er et par forskellige måder at retargete din blogs læserskare 

på. En populær metode er at bruge Google AdWords' 

remarketingfunktion. Dette giver dig mulighed for at vise annoncer 

til folk, der har besøgt dit websted før, mens de gennemser andre 

websteder. Du kan også bruge Facebooks Custom Audiences-

værktøj til at skabe en lignende effekt. 

 

Uanset hvilken metode du vælger, er retargeting en fantastisk 

måde at få flere kilometer ud af dit blogindhold. Ved at målrette 

mod læsere, der allerede har vist interesse for det, du har at sige, 

kan du sikre, at dit budskab bliver set af folk, der med størst 

sandsynlighed er interesserede i det.
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Knowledge without action, is like 
having no knowledge at all.

Jeg håber denne e-bog har hjulpet dig! I denne 
sammenhæng tilbyder vi dig en gratis søgeordsanalyse 

konsultation.

BOOK NU
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