
The missing link 
Sådan finder du de vigtigste high 

trust links

Metode, faldgruber og budget.



Crash Course i moderne SEO:

1. Kom på side 1 med traditionelle signaler (on-

page, links etc)

2. Konkurrer så på engagement signaler om de 

10 første pladser



Hvis du skal ranke organisk

i en konkurrencepræget

SERP,

skal du enten chance den

eller have high trust links. 



Hvorfor 50 links?



High trust links

er svære at få



De fleste køber

kunstige links
1. Stykpriser - billige

2. Fuld kontrol – ankertekst og 

landingsside

3. Gode kilder - medier



Risikoprofil
1. Devaluering – link graph

2. Politikændring – tilbage til straf

3. Konkurrenter der stikker



Er det egentlig

amoralsk at købe

links?



I dag viser jeg dig, 

hvordan du med sikkerhed får

redaktionelle high trust links

Kontinuerligt og uden loft.
(+ hvad der kan gå galt)



Kort om Saugstrup.org

• 12 år i Grækenland og på Cypern

• 8 medarbejdere (DK, DE, SE, NO)

• Fokus på high trust links fra 2011

• Vi laver ikke andet*



Først en kort historie:

Sådan kostede dårlige links 

mig 50.000 kr om måneden i

passiv indtægt…



Det startede med et 

affiliate site om forsikringer, 

der fik links fra kommentarer, 

fora, blognetnærk



Historien om en infografik, 

der fik links fra DR, Politiken, 

ambassader, banker mv.

i 2011..



Så kom 

PENGUIN 1



Jeg lærte:

Super high trust links 

kan ikke redde et site

(altid)



Kort om

PENGUIN 4
• Undersideniveau

• Link graph

• Løbende



Metode:
1. Skabe oplysende og imponerende

CONTENT

2. MARKETING af indholdet med 

outreach



Hvad kan lade sig gøre?

Mirakler?



Studierejsebureau fik links fra

+25% af danske gymnasier

Håndværkerfirma fik links fra

+25% af landets kommuner



Elevatortalen lyder godt.

Men det er ikke så let..



Erfaringen fra dusinvis af

kampagner og tusindvis

af outreach timer:

80-90% virker. 



Hvad tror du succesraten

er for de fleste, 

som prøver at lave en

infografik første gang?



Hvad er

TRUST?
Eller link graph?

saug.co/lg

http://saug.co/lg


Kan du huske gode gamle

SimCity?



Rådhus, lufthavn, kontorer, kirker, 

togstation, shoppingcenter, 

grundejerforeninger, havn, 

bibliotek, hotel, brandstation, 

hospital, skoler, (aviser?)



Hvad har de til fælles?



Interesse for at

oplyse



Redaktørers motivationer for at linke:
• Undgå irriterende spørgsmål

• Forhindre problemer

• Se godt ud

• Tiltrække brugere og medlemmer



I hvilke brancher og på

hvilke hjemmesider kan det

lade sig gøre?



-Svære nicher

-Affiliate sites

-Store og små virksomheder

-B2B og B2C

-Udlandet



Sådan bygger du en 

Infografik

Der fungerer



Eksempel:



Emne og målgruppe

eller

Målgruppe og emne?



Grafikken skal hjælpe din 

målgruppe.

Ring og lav et dobbelttjek af dine 

antagelser



Dit emne skal være 

brancherelevant.

Pas på med kommerciel vinkel 



Tænd op under luftballonen.

Hvad ville du oplyse om, 

hvis du var din 

brancheorganisation? 



Hvorfor virker skyscraper-

teknikken ikke altid i 

Danmark?

saug.co/sst

http://saug.co/sst


Du skal bygge imponerende 

indhold

Omfattede, dybde, 

pædagogisk, flot



Sæt dig i journalistens sted

Hvad siger redaktøren, når 

journalisten vil linke?



1. Grundig research

2. God disposition

(Husk målgruppens motivation)

3. Kilder



Manuskript til en dygtig 

grafiker.



Korrektur, rettelser

tilbage til grafikeren. 



Faktatjek med autoriteter

(det skal være helt i orden)

Så rettelser til grafikeren 

igen. 



BONUS: 

Faktatjekket andet formål:

Lån af autoritet



Placering af grafikken



Eksempel på grundig grafik.

Baseret på 60+ siders lovtekst. 

Udkom dagen efter 

vedtagelsen. 



































Outreach



Grundig bogføring
• Leads

• Kontaktniveau

• Datoer

• Kommentarer



Email eller

telefon?



High value

targets



Email-forløb

The Yes Letter



Hvordan gør 

brugtvognsforhandleren?



Email 1:

Vi har lavet en stor grafik. 

Vil du se den?
(+ autoritetslån)



Email 2:

Perfekt! Her er den:

Kan du li’ den?



Email 3:

Tak, det var også et stort 

arbejde! 

Fortjener den et link?

(kald det ikke et link)



Hjælp beslutningstagerne 

med at træffe den rigtige 

beslutning for dem: 

Ja eller nej.



Rykkere: 
- Social proof

- Opdateret grafik

- Nu er det sæson

- Jeg kom lige til at tænke på dig



Rykkere 2: 
Når du er desperat



BONUS: 
Ryk ikke på email 1 

på email…

Det er effektivt at skifte kanal. 



BONUS: 
Spar tid og penge: 

Send en Email 123 og få hurtige 

resultater. 

OG brænd dine leads af på ingen tid..



PR

Samme system virker på aviser. 
• Husk at google dagligt

• Prøv at få nyhedsvinkel eller 

lokalvinkel på



Hvad virker ikke?



Dur ikke:

1) Indhold uden 

outreach



Dur ikke:

2) Konkurrent-

outreach
Men der er én undtagelse…



Dur ikke:

3) Virksomheden eller 

det kommercielle i 

fokus
Hack: Brancesitet



Dur ikke: 

4) Når målgruppen ikke kan 

få sig til at linke til 

virksomheden

Fx advokater til sexolog



Dur ikke:

5) Eftermiddags-

outreach



Dur ikke:

6) Mor(d)bloggere



Dur ikke:

7) Grimt eller simpelt 

indhold
eller indhold, der ikke kan læses



Dur ikke:

8) Outreach på 

bureauets vegne



Dur ikke:

9) Emner, som ikke 

motivere målgruppen 

til at linke



Kan det her 

skaleres?



Ja, men afsæt 

timebudget til det.



Husk omkring succesraten, at 

det kun er grafik-delen, der 

skal gøres om.

Outreach-timerne kan 

fortsætte i samme niveau



BONUS:
Hvad kan du gøre, når det ikke virker?

-Opdatering

-Målretning på ny

-Nyt format

-Ændre vinkel



Eksempel: 

Sikker brug af Wifi på hotel 

blev til:
Generel grafik.

Links fra DSB, Billund Lufthavn, 

Shoppingcenter, biblioteker



Budget



Hvad koster 50 

High Trust links?

2 dage om ugen i 6-12 måneder

= 180 til 360 timer



270 timer x 1200 kr = 324.000 kr

270 timer x 375 kr = 101.250 kr

270 timer x 200 kr = 54.000 kr



Hvor kan du få mere?

Saugstrup.org

Marketers.dk



Hvad er dine spørgsmål?

Eller:

anders@saugstrup.org

@anderssaugstrup



BONUS: 

Andre kilder til high trust links:

Leverandør/kundelinks

Brand og person mentions

Foreningsmedlemskaber

Sponsorater

Events

Jobs og legater

Forumsvar



Bonus: 

Er det spam?



Forbrugerombudsmanden:
"Hvornår er det ulovligt at sende mails, sms’er mv.?
Det er ulovligt at kontakte forbrugere via mail og sms (elektronisk post) for at markedsføre 
varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren i forvejen har givet sin tilladelse til det 
(givet samtykke)."

"Er udsendelse af spørgeskemaer og markedsundersøgelse omfattet af spamreglerne?
Mails og sms’er med et link til markedsundersøgelser, kundetilfredshedsanalyser eller 
lignende er som udgangspunkt ikke omfattet af spamreglerne. Det betyder, at det er tilladt 
at sende den type mails uden forudgående tilladelse (samtykke) fra modtagerne. Men hvis 
analysen mv. har til formål at ”brande” (fremme kendskabet til) en virksomhed eller 
reklamere for en virksomheds produkter, vil henvendelsen være spam og ulovlig, hvis 
modtageren ikke har givet tilladelse til det."

"Må man sende en mail og tilbyde modtageren et job?
Ja, henvendelser, hvor modtageren tilbydes et job, er efter Forbrugerombudsmandens 
praksis som udgangspunkt ikke omfattet af ”afsætningsbegrebet” (med det formål at sælge 
varer eller services) i markedsføringsloven."

"Er alle mails og sms’er fra virksomheder omfattet af spamreglerne?
Nej. Det er kun henvendelser, der udsendes for at markedsføre eller sælge varer, 
tjenesteydelser mv. Branding af virksomheden vil også være omfattet af spamreglerne."



Sidste bonus!

Inception Marketing
DOC. Daglig Outreach Check
Mini google kursus: OR AND ""


