Med Google AdWords ﬁk Sandholt-Lyndelse
Tømrerforretning på få dage fyldt sin
ordrebog
”Ordrebogen er nu blevet fyldt op med
opgaver til de kommende måneder.
Jeg er meget tilfreds med DanaWebs
rådgivning, opfølgning og tilgang
til tingene”
-

Robert Winther, Sandholt-Lyndelse Tømrerforretning

FORDELE MED
GOOGLE ADWORDS
Geograﬁsk målretning:
Med Google AdWords kan du selv
bestemme, hvor du vil ﬁnde dine
potentielle kunder henne.

Sandholt-Lyndelse Tømrerforretning havde plads i kalenderen til ﬂere nye kunder. Ja, situationen var
faktisk den, at de efter sommerferien ville være nødsaget til at sende et par medarbejdere hjem, hvis
der ikke kom noget arbejde ind. De lavede derfor en aftale med DanaWeb for at få opsat annoncer på
Google i håb om, at ﬂere nye kunder ville henvende sig.

”Nærmest fra vi startede kampagnen med Google AdWords, begyndte telefonen at kime - og den blev
bare ved og ved med at ringe. Ordrebogen er nu blevet fyldt op med opgaver til de kommende
måneder”, udtaler en begejstret Robert Winther, der er den ene af ﬁrmaets to indehavere.

Betal kun, hvis folk klikker:
Du betaler kun, når der kommer
kunder ind på din hjemmeside via
dine annoncer.

Skru selv op og ned:
Du kan selv skrue op og ned for
markedsføringen efter behov.
I travle perioder kan budgettet
sættes ned, mens det kan forhøjes
i perioder, hvor du mangler kunder.

”Over weekenden har jeg eksempelvis lavet fem tilbud på tagopgaver, og i dag har vi fået to af dem
plus nogle andre opgaver hjem. Jeg er meget tilfreds med DanaWebs rådgivning, opfølgning og tilgang
til tingene” fortæller tømrermesteren, der ikke er i tvivl om, at det var Google AdWords, der ﬁk fyldt
ﬁrmaets ordrebog.

”Med DanaWeb ved roret har jeg været med i hele processen. Jeg kan henvende mig og løbende tage
en snak om, hvad der fungerer, og hvad der kan blive bedre. De er Danmarks største inden for online
markedsføring og har mange eksperter at trække på. DanaWeb følger op på en professionel måde og
har lært min forretning at kende. Jeg har den samme kontaktperson, og jeg føler, der bliver lyttet til
mig. Det giver mig tryghed”, slutter Robert Winther.

ØNSKER DU FLERE NYE KUNDER FRA NETTET?
RING TIL OS I DAG OG FÅ OPTIMERET DIN HJEMMESIDE

TELEFON: 55 55 55 55

