
 

 

 

 

 

 

 

 

Sæt vind i sejlene på 
din markedsføring 
Når bølgerne går højt i krisetider, opstår der ofte en række nye muligheder. I 
opgangstider benytter alle sig af markedsføring – ofte til et punkt, hvor udbyttet er 
marginalt. Krisetidens logik er, at alle sparer. Og markedsføring ses ofte som en form for 
luksus, der som noget af det første skæres væk.  

Men en McGraw Hill Research analyse af 600 virksomheders markedsføring i krisetider viser, at 
virksomheder, der fastholdt eller øgede deres budget til markedsføring, blev mindre påvirkede af 
recessionen. Og de klarede sig også markant bedre efter at økonomien havde rettet sig igen. Særligt 
de virksomheder, der turde øge deres markedsføringsbudget under krisen. Her var væksten 256 % 
højere end blandt de virksomheder, der stoppede deres markedsføring. 

Vi ved godt, at det er nemmere sagt end gjort. Virksomheder og beslutningstagere er i krisetider 
under et enormt pres for at kontrollere omkostninger og holde styr på likviditeten.  

Hold kursen under krisen 

Online-Results vil gerne hjælpe dig med at fjerne noget af presset og give dig modet til at prioritere 
din markedsføring. Derfor har vi et ekstraordinært tilbud, der gælder til og med 31. maj 2020. 

Vi tilbyder to vækstpakker til nye kunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vi er alle på dybt vand i øjeblikket – men vi er her for at hjælpe dig og din virksomhed navigere 
sikkert igennem krisen. Kontakt os med det samme, hvis du ønsker at gøre brug af en af vores 
vækstpakker. 

 

 

Porschevej 12 · 7100 Vejle 
Ramsingsvej 28A · 2500 Valby 
+45 70 302 402 
info@online-results.dk 
www.online-results.dk 

SEO 
vækstpakke 

 
Lav en aftale for SEO i 2021-2022 (2 år) 
og få gratis SEO i hele 2020 
 
Aftalen dækker 10 primære søgeord 
og 20 supplerende søgeord 
 
Første betaling januar 2021 
 
Kun 2.500 pr. måned i 24 måneder 
 
Vi er i gang inden 30 dage (forudsat 
modtagelse af nødvendigt materiale)  

Google Ads 
vækstpakke 

 
Kom i gang med Google Ads! 
 
Der er i øjeblikket op til 30 % billigere 
indkøbspriser end normalt 
 
Du betaler kun for trafik, når 
potentielle kunder klikker på din 
annonce 
 
Få gratis opsætning af din kampagne 
ved køb af minimum 3 måneders 
support- og optimeringsaftale 
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