
SEO på Amazon



• Head of SEO and Content

• Har arbejdet med SEO og online 
markedsføring i 15+ år

• Uddannet cand.polit

Christian Doeleman-Lassen

http://dk.linkedin.com/pub/keld-b%C3%B8g/2a/703/137


• Gode til at analysere og 
anvende data (#1)

• Gode til at skabe resultater (#2)

• Gode til at anvende den 
seneste digitale viden (#2)







Hvorfor interesserer en SEO specialist sig for Amazon?











Online markedsandel på forskellige markeder



• Samlede online salg øges

• Priskrig: Amazon matcher som minimum alle online priser

• Konkurrenter bliver nødt til at øge investeringer og forbedre logistik, 
websites, dynamisk prissætning, funktionalitet

• Konkurrenters forventninger til profit sænkes med 5-20%

Hvad sker der når Amazon går ind på et nyt marked?



Death by Amazon



Program



• Hvordan sælger man på Amazon?

• Hvad sælger bedst på Amazon?

• Hvad påvirker rankings på Amazon?

• Optimér produktbeskrivelser

• Brug de rigtige keywords

• Kom hurtigt i gang med salget

• Besvar brugernes spørgsmål

• How to Win the Buy Box

Program



Hvordan kommer du i gang med at sælge på Amazon?



First Party vs. Third Party



Fulfilment by Amazon (FBA)



Hvad sælger på Amazon?





Research: Amazon Best Sellers



Research: Amazon Bestsellers Rank



Research - Manuelt



Research – AMZ SCOUT

amzscout.net



Hvad påvirker rankings på Amazon?



Hvad påvirker rankings på Amazon?

• Produktbeskrivelse

• Meta Keywords

• Salgshistorik / Performance

• Anmeldelser

• Pris

• Lagerstatus

• Kundeservice



Optimér produktbeskrivelser



Brug keywords i titlen og bullets

Title＞ Bullet Point＞ Search Term＞ Description



Optimering af titlen

• Max 250 tegn i de fleste kategorier
• Følg style guides
• Inkludér vigtigste keywords
• Skriv til mennesker – ikke robotter!
• Beskriv unikke features / fordele
• Køberen skal være 100% sikker på hvad de 

køber, alene ud fra produkttitlen



Title Style Guides



Brug keywords i produktbeskrivelsen



Meta Keywords – SEO som i 1998!

• Brug alle 250 tegn
• Undgå gentagelser
• Undgå keywords der 

allerede bruges på 
produktsiden



Test dine meta keywords

• Skift ud i keywords for at teste varianter
• Justér efter dine eksisterende rankings

og konkurrenternes rankings
• Justér efter sæson



Brug de rigtige keywords



Search Suggest



KeywordTool.io



Sonar-Tool.com



Kom hurtigt i gang med salget



Paradoks

Øg salget for at ranke bedre

Rank højt for at sælge



• Amazons svar på Google AdWords

• Pay Per Click

• Målret annoncer bestemte keywords
eller bestemte produkter

Suppler med annoncering



• Anmeldelser har kæmpe betydning 
for konverteringsraten

• Ingen produktanmeldelser = intet salg

• Brug andre kanaler til at drive anmeldelser:
Nyhedsbreve og sociale medier

• Yd god kundeservice

• Pas på med at bortgive produkter
for at få anmeldelser (kan være mod guidelines)





Besvar brugernes spørgsmål



Spørgsmål og svar







Buy Box









The Buy Box Bible

”A product with the Buy Box
will sell four times more than

the same product
without the Buy Box”



Kvalificeret til Buy Box

• Automatisk ved Fulfillment by Amazon (FBA)

ellers

• Lav ”Order Defect rate”
• Lav ”Cancellation rate”
• Lav ”Late Shipment rate”

• Tilstrækkelig stor ordrevolume



Buy Box parametre

• Fulfillment by Amazon (FBA)
• Tilstrækkelig lav pris
• Gratis fragt eller Prime
• Lagerstatus
• Kundeserviceparametre
• Seller Feedback Score



Opsummering



Undersøg hvad der sælger godt på Amazon

Identificer de keywords forbrugerne anvender

Brug keywords i produkttitler, bullets og produktbeskrivelser

Udnyt meta keywords fuldt ud

Sørg for at komme godt fra start vha. egen markedsføring

Skaf anmeldelser

Win the Buy Box

Checkliste



• AMZ Scout
Amazon Product Trends, Research & Tracking Tool
https://amzscout.net/

• Sonar
Amazon Keyword and Merchant Words Tool
http://sonar-tool.com

• Answer The Public
Se hvilke spørgsmål der bliver søgt på Google
https://answerthepublic.com/

3 stærke links

https://amzscout.net/
http://sonar-tool.com/
https://answerthepublic.com/


http://www.iihnordic.com/
https://www.linkedin.com/in/doele

