
Generer unique trafi k til din hjemmeside

Bliv set på ne� et

Med SEO & Linkbuilding, får din hjemmeside fl ere besøgende 
og dermed fl ere poten� elle kunder.

Lad os gøre arbejdet for dig, så du får fl ere kunder.
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Få fl ere 
kunder via 
din 
hjemmeside

Mangler din hjemmeside trafi k?
Din hjemmeside er o� est dine kunders første møde med din virksomhed, men for 
at fi nde din virksomhed skal den være søgemaskine op� meret – Det kan vi hjælpe 
med.

Med vores Linkbuilding & SEO – så får du bl.a.:

• Mere trafi k – Din webside kommer generelt � l at ligge højere på søgninger, 

desuden vil den få mere løbende og blivende trafi k.

• Flere kunder – Da din side får fl ere besøg, vil du automa� sk komme i kontakt 

med fl ere poten� elle kunder.

• Kvalitets Backlinks – Der vil komme gode kvalitets links � l din side fra andre 

lignende websider. De� e øger din synlighed overfor poten� elle kunder.

• Ar� kler – Vi vil lave nogle unikke kvalitets ar� kler om din hjemmeside og din 

virksomhed, der bl.a. øger kendskabet � l din virksomhed.

• On-Page SEO – Vi kan komme med forslag, samt ændringer � l hvordan din 

hjemmeside kan bliver søgeop� meret.
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Vi gør din hjemmeside synlig
SEO & Linkbuilding kun kr. 3.695,-

Linkbuilding & SEO

Vi � lbyder en Pro SEO & Linkbuilding pakke � l dig der vil have 
mere salg & synlighed

• Pro SEO & Linkbuilding pakke:

• Denne pakke indeholder alt, det der skal � l for at få et god placering ved Go-
ogle, Yahoo & Bings søgemaskiner.

• Denne pakke er ideel � l alt fra den lille iværksæ� er � l de større virksomheder, 
der vil markere sig på interne� et.

• Vi giver dig forslag � l On-Page op� mering af din hjemmeside, desuden laver vi 
nye unikke links og ar� kler � l din hjemmeside. Denne pakke er � l dem, der vil 
op på de første sider med udvalgte søgeord, og de� e for kun kr. 3.695,-.

• Når du bes� ller SEO & Linkbuilding ved Topvirk - Så får du al� d en detaljeret 
SEO rapport med bl.a. henvisning � l nye links osv., når arbejdet er færdigt.

• Vi anbefaler, at der e� erfølgende laves løbende SEO for at opretholde place-
ringerne. De� e kan a� ales, alt e� er dit behov.

Alle priser er eksklusiv moms

Øg din synlighed på ne� et med Linkbuilding

Mere synlighed = Flere besøg = Flere kunder

Det kan vi hjælpe med. Vi � lbyder linkbuilding fra kun kr. 3.695,- 
der kan give din hjemmeside et posi� vt Boost opad på søgemaskinernes lister.
Husk! Den trafi k vi laver er blivende trafi k. Den forsvinder ikke pludselig. 

Kontakt os, så kan vi også hjælpe dig med at få mere trafi k ti l din side
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Professionel 
Linkbuilding & 
SEO

Til Private og Virk-
somheder

Vi kan levere en individu-
elt � lpasset løsning, for 
både virksomheder og 
private.

For bes� lling eller info, 
kontakt os her:

E-mail: smn@topvirk.dk

Web: www.hjemmeside-tp.dk

Web: www.topvirk.dk

Kvalitet � l en god pris

Ved Topvirk får du al� d kvalitet � l en fair pris

• Fra kun kr. 3.695,- kan du få fl ere besøg og dermed fl ere 
poten� elle kunder � l din hjemmeside.

Du vælger selv hvilken løsning, der passer dig bedst

• Alt e� er dit behov, kan vi � lpasse en SEO & Linkbuilding 
løsning, der passer � l din hjemmesides behov.

Få mere synlighed, fl ere besøg og fl ere kunder

• Vi kan kort sagt, hjælpe din hjemmeside med at komme 
højere op på søgemaskinernes sider, så dine poten� elle 
kunder kan fi nde din virksomhed.

Din professionelle samarbejdspartner

Bogføring - Administra� on - Markedsføring - Hjemmeside & Seo - Produk� oto - Lagerhotel 
Vikarservice - Outsourcing af Produk� on - Industrimaling
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