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Sammenhæng 



Din hjemmeside 



Din hjemmeside 

5 spørgsmål, du skal spørge dig selv: 
 
 
1. Hvorfor vil jeg have en hjemmeside? 

 
 
 

2. Hvem henvender hjemmesiden sig til? 
 
 
 

3. Hvad er det dybere budskab, jeg ønsker at formidle med 
min hjemmeside? 
 
 
 

4. Den vigtigste følelse, mine besøgende skal få ud af min 
hjemmeside er… 
 
 
 

5. Den følelse vil jeg sørge for, at de får, ved at  



Din hjemmeside 

Opbygning af din hjemmeside 
 
Sider & menupunkter: 
 
 Forside 

 
 Blog 

 
 Services 

 Lille pakke 
 Mellem pakke 
 Stor pakke 

 
 Succes historier 

 
 Min historie 

 
 Kontakt 



Din hjemmeside 

Din forside 

Banner billede 

Få min e-guide til xyz 
7 trin til zxy 
Du skriver dig samtidig op… 

Ville du ønske, at du kunne… (få, føle, skabe…) 
 

 ….. 
 ….. 
 …. 
 

Så lad (dit firmanavn) hjælpe dig… 

Billede Billede Billede 

Læs min blog Få rådgivning Min historie 



Din hjemmeside 

Services - overblik 

Banner billede 

Få min e-guide til xyz 
7 trin til zxy 
Du skriver dig samtidig op… 

Billede 

Billede 

Billede 

Kort beskrivelse af lille pakke 

Kort beskrivelse af mellem pakke 

Kort beskrivelse af stor pakke 



Din hjemmeside 

Hver enkel service 

Banner billede 

Få min e-guide til xyz 
7 trin til zxy 
Du skriver dig samtidig op… 

Billede 

Lang beskrivelse af produkt: 
 
 Hvad er det? 
 Formålet? 
 Relevant for dig… (smertepunkter) 
 Gør dig i stand til… (Handlinger) 
 Skabt til dig (Målgruppe) 
 Består af disse elementer… 
 Du vil lære… 
 Din investering 
 Det skal du gøre (CTA) 
 



Din hjemmeside 

Succes historie 

Banner billede 

Få min e-guide til xyz 
7 trin til zxy 
Du skriver dig samtidig op… 

Billede 

Billede 

Billede 

Udtalelse 

Udtalelse 

Udtalelse 



Din hjemmeside 

Min historie 

Banner billede 

Få min e-guide til xyz 
7 trin til zxy 
Du skriver dig samtidig op… 

Billede 

Din unikke historie 
 
 Problem 
 Det gjorde du (løsning) 
 Resultater 



Din hjemmeside 

Kontakt 

Banner billede 

Få min e-guide til xyz 
7 trin til zxy 
Du skriver dig samtidig op… 

Billede 

Navn  
Adresse 
Tlf 
Cvr 
Mail 



Din blog 



Din blog 

Brainstorm blogemner 
 
Hvordan kan jeg inspirere og uddanne… 
 
 Case story 
 Dit koncept – Dine trin til succes 
 Do’s & Dont’s 
 Myter & trends 
 
 



Din blog 

Brainstorm 30 blogtitler 
 
 Sådan-modellen 
 Kommando-modellen 
 Giv mig … og jeg giver dig … 
 Du behøver ikke at … for at … 
 Trin-modellen 



Din blog 

Hvor vil du dele din blogindlæg? 
 
 
 
 
 
Hvor tit (ca.) vil du lave et blogindlæg? 
 
 
 
 
 
Hvilke formater vil du bruge? 
 
 
 
 
 
Hvordan kan du lave din blog anerledes? 



Facebook 



Din Facebookside 

Hvilken følelse ønsker du at skabe? 
 
 
 
 
 
Hvordan skal din tone være? 
 
 
 
 
 
Hvordan vil engagere dine likes? 
 
 
 
 
 
Beskriv din typiske FB liker 



Din Facebookside 

Hvad vil du opdatere? 
 
Mandag:  Jeg er taknemmelig for  
Tirsdag:  Et godt råd  
Onsdag :  Citat – egne eller andres  
Torsdag:  Blog indlæg  
Fredag:  En lille inspirations / undervisningsvideo 
   



Dit nyhedsbrev 



Dit nyhedsbrev 

Din månedlige inspirationsmail 
 
 Blogindlæg 
 Citater 
 Relevante artikler 



 
www.kvinderonline.dk 

 

betinna@kvinderonline.dk 
 

Facebook.com/kvinderonline.dk 
 


