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På en måned skabte Google AdWords 46
nye kunder i frisørstolen hos Klippestuen Z,
der på sigt kan forvente at få deres penge
120 gange igen
”Det har været en stor succes. På vores
første måned ﬁk vi 77 bookinger alene på
grund af kampagnen, og vi ligger næsten
altid i top tre på Google under ‘Frisør
Frederiksberg’”
- Abdel Ghazouani, indehaver af Klippestuen Z på
Frederiksberg, www.klippestuen.dk

AdWords
EFTER EN MÅNED MED
GOOGLE ADWORDS,
OPNÅEDE VI DISSE
RESULTATER FOR
KLIPPESTUEN Z

Ønsker man ﬂere kunder til forretningen, er Google AdWords vejen frem. Det
har frisørsalonen Klippestuen Z på Frederiksberg fundet ud af. Det er gået
lynende stærkt, og resultaterne på kampagnen taler næsten for sig selv.
”Med de redskaber og rapporter, vi får af DanaWeb, kan vi jo sort på hvidt se, hvor
mange der har fundet os via Google AdWords, hvad de har søgt på, og hvor mange
af dem der rent faktisk har kontaktet os og booket tid. Og det er overraskende

• 77 bookinger/henvendelser

mange kunder,” fortæller frisør og indehaver af Klippestuen Z, Abdel Ghazouani.

• De bliver vist i top tre på
”Frisør Frederiksberg”

Lægger man tallene sammen for, hvor meget Abdel Ghazouani bruger på sin

• 723 har klikket ind på deres
hjemmeside fra Google

kampagne, og hvor mange penge de nye kunder vil indbringe nu og i fremtiden,
er det ikke svært at forstå det store smil på frisørens læber.
”Det er jo vildt, at det virker så godt. Vi er rigtig glade for, at vi valgte denne type
markedsføring. Der er styr på det, og vi glæder os til at se, hvor meget mere
bookingerne kan øges over de næste par måneder,” siger indehaveren.
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