
“Gennem dit medlemskab hos DTL Danske 
Vognmænd har du nu mulighed for at få 
30% rabat, når du køber annoncering på 
Krak og De Gule Sider”

Hver eneste uge søger 1.6 millioner købeklare 
kunder efter virksomheder på Krak og De Gule Sider

Ligesom på Google tilfalder flertallet af søgningerne de 
virksomheder, der ligger i toppen af resultatlisterne. Der-
for er det er vigtigt, at netop din virksomhed har de rigtige 
søgeord, så du kan blive fundet før dine konkurrenter.  
Bliv set først, og få flere potentielle kunder.

Bliver du valgt før dine konkurrenter?

Vil du være den virksomhed som kunderne tænker på 
først når de handler? Online tilstedeværelse handler om 
at blive fundet som virksomhed, samt at blive foretrukket 
frem for sine konkurrenter i markedet. Derfor handler det 
om at være søgbar, synlig og fremstå så attraktivt som 
muligt.

På Krak og De Gule Sider søger kunderne ikke efter infor-
mation. De ved allerede hvad de skal købe, og nu mangler 
de bare at finde ud af hvilken virksomhed de skal handle 
hos. Lad Krak hjælpe dig med at blive placeret så højt på 
resultatlisten som muligt, så det er dig kunderne vælger.

Kun 1 ud af 10 kunder søger direkte på din  
virksomheds navn

Dine normale kunder kender dig sikkert og ved hvor de 
kan finde dig. Men hvad med alle de andre? Over 90% af 
søgningerne på Krak og De Gule Sider sker via søgninger 
på søgeord og område, eksempelvis “Bilværksted + 
Århus”.

Derfor er det vigtigt at din virksomhed kan findes på de 
mest benyttede søgeord. Krak kender danskernes søge-
vaner gennem millioner af ugentlige søgninger på Krak 
og De Gule Sider. Lad Krak hjælpe dig med at blive fundet 
før dine konkurrenter. 
 

Google elsker ♥ Krak

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke spiller 
nogen rolle hvor kunder starter deres søgning. Det vigtig-
ste er at vide hvor de afslutter deres søgning. Jo, bedre 
du fremstår på Krak.dk og Degulesider.dk, desto større 
chance er der for at din virksomhed findes når kunderne 
søger på Google. En væsentligt del af Kraks og De Gule 
Siders trafik kommer via søgninger fra Google.

Når du annoncerer hos Krak forbedres dine muligheder 
derfor automatisk for at blive fundet på Google. I de fleste 
tilfælde vil en annoncering på Krak og De Gule Sider derfor 
ligge højere på Googles resultatliste end din virksomheds 
egen hjemmeside.

Nysgerrig?

Er du blevet mere nysgerrig på, hvad Krak og De Gule 
Sider kan gøre for dig og din virksomhed? Så kontakt Krak 
på nedenstående kontakt informationer.

www.krak.dk
Telefon: 88 38 38 00

Åbningstider:
Mandag – fredag
09:00 – 11.30
12:30 – 15:00

Optimere din online tilstedeværelse!


