


“Vi laver dybdegående samarbejder, som er baseret på både 
gensidig tillid og gode resultater. Som vi plejer at sige: -Hos 
Nutimo får du et professionelt bureau til freelancer-priser!”

Simon Elkjær, stifter af Nutimo



Lad os være din content marketing- og SEO-partner.

Vi hjælper dig og din virksomhed med at forløse jeres potentiale på nettet 
uden at øge budgettet til annoncering yderligere.

Dette gør vi ved at arbejde med:

• Content marketing
• Digital strategi
• Marketing insourcing
• Søgemaskineoptimering på Google og YouTube
• Presseomtale og kommunikation

Telefon:  71 99 50 54
E-mail: mail@nutimo.dk
Adresse: Torvet 21, 6700 Esbjerg 
Web:  Nutimo.dk

Få f lere kunder
– organisk !





497%
Månedlig omsætning 
på tværs af norden

Allerede inden Billig Fitness startede samarbejdet med 
Nutimo havde de opnået en syvcifret månedlig omsætning 
på tværs af de nordiske lande.

Med en fokuseret indsats på indhold og 
søgemaskineoptimering på tværs af flere lande har 
Billig Fitness opnået en vækst, der 5 gange større end 
udgangspunktet.

“ Vi er i en branche , hvor hvert skridt opad i søgemaskinerne normalt 
kan tage måneder, da v i konkurrerer i et fe lt med nogle af de 
bedste . Derfor var det også en meget pos itiv  overraskelse , at v i hos 
Nutimo så gode resultater meget tid ligt i processen. Disse resultater 
er kun blevet bedre og bedre , desto længere v i er kommet med 
samarbejdet .”

Christian Møller, CMO hos Billig-fitness.dk

1071%
Øget organisk omsætning

i Danmark alene

Før vi startede samarbejdet, købte Billig Fitness store dele 
af deres trafik med betalt markedsføring på eksempelvis 
Facebook og Google Ads.

Gennem strategisk rådgivning og en ihærdig indsats har vi 
øget andelen af den organiske omsætning fra omkring 20 % 
til over 50 % af salget i dag.

Bil l ig Fi tness  vækster  med 
internat ionale opt imer inger

56%
Øget ordreværdi

i gennemsnit i norden

Med en bedre position i markedet har Billig Fitness på 
samme tid kunne øge både sortiment og prisen på deres 
varer. 

På samme tid har vi arbejdet på at rangere højere på 
søgninger med større gennemsnitskøb.





237%
Vækst i månedlig

besøgende fra Google

Udgangspunktet har ikke været det samme som de store 
webshops, men væksten i organisk trafik har været til at 
føle på.

Med et meget beskedent budget lykkedes det os at vækste 
den månedlige trafik fra Google med over 200 %.

“Jeg oplever Nutimo som en sæ rdeles dygtig og dedikeret 
kompetence inden for SEO. Det er tydeligt , at Nutimo er 
pass ionerede inden for fe ltet , og jeg oplever, at de v irkelig ønsker at 
levere væ rdi for hver time . En meget forfriskende tilgang. Nutimo har 
tilmed overblik og styr på tingene , og det gør samarbejdet til en sand 
fornøje lse . 

Vi får væ rdi for pengene . Det er en fornøje lse at arbejde sammen. 

Lisa Iversen, Marketing Manager hos Syspeople

#1
Top 3 på en række
prioriterede søgeord

Allerede efter meget få måneder indtog vi topplaceringer på 
de mest eftertragtede søgeord for virksomheden. Dernæst 
kunne virksomheden spare deres Google Ads-udgifter og 
stadigvæk have mere trafik til websitet.

Fremadrettet anbefaler vi at lave content marketing for at 
udvide antallet af relevante søgninger, man optræder i.

Syspeople tager  
topplacer inger  med B2B-SEO

B2B
SEO overset marketing-kanal 
for mange b2b-virksomheder

B2B-virksomheder overser ofte søgemaskineoptimering og 
Google som en kanal, der kan bidrage med noget til salget.

En potentiel kunde, der uopfordret henvender sig til en 
virksomhed, er dog lettere at få konvereret til salg





502%
Vækst i månedlig

omsætning fra Google

Allerede inden vores samarbejde var kendskabsgraden til 
avXperten ret høj. Du har måske handlet der, sidst du købte 
en oplader til din smartphone eller MacBook. 

Forinden var væksten ikke tilfredsstillende. Derfor indledte 
de et samarbejde med Nutimo. Ambitionerne er høje, men 
det er gnisten heldigvis også, og derfor skaber vi sammen 
fantastiske resultater.

“Nutimo er nok en af vores bedste samarbejdspartnere i e-handel. 
Det er tydeligt at mærke en stæ rk og usammenlignelig pass ion for 
faget . Vi b liver hele tiden udfordret og skubbet i den rigtige retning .

S imon er helt k lart den rette til strategisk e-handelsrådgivning . Hans 
enorme erfaring med e-handel sammen med det benhårde fokus på 
SEO i v irksomheden gør, at han kan navigere i terrænet bedre end de 
fleste andre.”

Frederik Nielsen, ejer af avXperten.dk

15x
Øget trafik til blog med

content marketing

En etableret blog med tusindvis af besøgende hver måned 
havde ingen månedlig vækst i over 1,5 år. 

Ved at lave den rette content marketing-plan og outsource 
indholdsproduktionen til Nutimo vækstede bloggens trafik 
fra Google med over 1000 % på kun 6 måneder.

AvXper ten øger  omsætningen 
med toci f ret  mi l l ionbeløb

39%
Øget omsætning

per ordre

AvXperten og Nutimo viste sig at være et perfekt match, 
da avXperten har 100 % styr på deres supply-chain, 
købmandskab og it-systemer, var det let for os at træde ind 
og accelerere væksten allerede fra første dag.

Nutimo har foruden søgemaskineoptimering også arbejdet 
med konverteringsoptimering løbende.





132%
Vækst i månedlig

besøgende fra Google

Selv efter større besparelser på markedsføring er det 
lykkedes Net2Kompagniet at vækste i antallet af besøgende 
år efter år.

Med den nye strategi, der involverer at flytte samtlige 
besøgende fra betalte annoncer over på organisk trafik, har 
virksomheden nu en mere rentabel markedsføring.

“Nutimo har hjulpet os med at k igge på hele vores markedsføring 
oppefra . Og ved at optimere både hjemmesiden og isæ r SEO har v i 
sparet c irka halvdelen af vores annoncebudget og bibeholdt vores 
omsætning .

Selvom vores nye SEO-strategi er mere langsigtet , kan v i a llerede 
mærke de positive resultater. Vi er meget tilfredse med samarbejdet 
og v il med glæde anbefale Nutimo Consult .”

Jeppe Birkelund, ejer af Net2kompagniet

#1
Topplaceringer på en lang 
række relevante søgeord

En meget sæsonbetonet virksomhed, som var afhængig af 
have en god sæson allerede først i vores samarbejde. Det 
lykkedes os på kort tid at rykke signifikant fremad i Google.

I dag kører vi fremad stille og roligt med fokus på at vækste 
rentabelt.

Net2Kompagniet  får  
organisk  vækst  år  e fter  år

78%
Af trafiken kommer i dag 

organisk fra Google

Vi har fået flyttet samtlige besøgende fra betalte annoncer 
over på organisk trafik. Derved har Net2Kompagniet 
formået at øge andelen af organisk trafik fra 44 % til 78 %.

Det har resulteret i, at på trods af at samtlige betalte kliks 
nu er sparet, er det totale antal besøgende stadigvæk 
vækstet med over 28 %.





75k r
Klik i advokatbranchen er nogle 

af de dyreste på Google

Advokatbranchen har nogle af de dyreste bannervisninger 
samt klikpriser på Google. Især i hovedstaden er priserne 
helt i top. 

Det er ikke unormalt, at priserne kommer over 100 kr. og 
200 kr. for enkelte, meget specifikke søgninger.

“Nutimo laver vores søgemaskineoptimering , og a llerede efter få 
måneders arbejde er det tydeligt at se udv iklingen i vores søgeord 
på Google .

Kommunikationen mellem Nutimo og os har væ ret god og proak tiv, 
og v i er meget tilfredse med samarbejdet samt den transparente 
tilgang til dokumentationen af deres indsats .”

Advokat Claus Chr. Hansen, ejer af Advokathuset Bredgade

#1
Side 1 på en lang række 
relevante søgninger

Side 1 på Google er eftertraget og svær at lande på, 
men det bedste er at ligge nr. 1 på side 1, og det har 
Advokathuset Bredgade opnået på enkelte placeringer og 
endda med et beskedent budget.

Målet om at flytte samtlige søgeord fra side 2 og om til 
side 1 er allerede efter få måneders arbejde godt på vej. 
Målrettet fokus på søgemaskineoptimering kan give store 
besparelser på Google Ads.

Advokathuset  udsk i fter  dyre 
k l ik s  med organisk  t raf ik

Det er ikke en nem opgave for et eksternt firma at skrive tekster på en advokats hjemmeside. 
Derfor arbejder vi mere med rådgivning og promovering af indhold for at lande højere i Google-
søgemaskinerne.

Vores tekniske viden og analysearbejde virker på tværs af alt indhold uanset det faglige 
indholds karakter.





#1
Side 1 og nr. 1 på en række 

relevante søgeord

Rengøringsbranchen er under hård konkurrence, 
ikke kun på Google, men også på priserne. Udbuddet 
er stort i markedet, og Pro Rengøring ville med nye 
markedsføringstiltag gerne være med i flere budrunder.

Med flere målrettede SEO-tiltag er Pro Rengøring kommet 
til tops på adskillige af de mest relevante søgeord.

“ Vores samarbejde med Nutimo har væ ret rigtig godt . Det er 
profess ionelt og gennemsigtigheden er helt i top . Man ved lige 
præcis , hvad man får for pengene .

Nutimo har væ ret gode til at væ re proak tive og fortæ lle os , når der 
er noget , v i kan lave om og forbedre selv. Vi f ik et skræddersyet 
samarbejde , der passede perfek t til vores behov ”

Henriette Rossen, Salgschef hos Pro Rengøring

50%
Flere søgeord med den
rette indholdsstrategi

For at øge kendskabsgraden i flere lokalområder og for at 
øge søgevolumen har Nutimo ved hjælp af nyt indhold på 
hjemmesiden øget Pro Rengørings bredde på Google.

Ved at vælge den rette strategi til indholdet har det 
lykkedes at dække flere lokalområder.

Pro Rengør ing på første s ide 
i  hård konkurrence

Pro Rengøring har været udfordret på valget af CMS-system, men på trods af forhindringer 
undervejs og ændringer, der har været uhensigtsmæssige for at ligge højere i Google, har det 
lykkedes at rykke op på side og endda få en placering i top 3 på nogle af de helt eftertragtede 
søgeord.

Virksomheden fortsætter med at vokse i Google, da fokus har været på god og vedvarende 
SEO-taktikker, som ikke blot uddør næste gang, der kommer en opdatering i algoritmerne.



Fra 0 til 1.000 på YouTube:

 Komplet take-over af helt ny YouTube-kanal. Vi har stået for 
 hele produktionen og planlægningen. På mindre end 3 måneder
 har kanalen opnået over 1.000 daglige views og 110 subscribers.

Søgemaskineoptimering af YouTube:

 Etableret kanal uden den helt store succes er blevet optimeret
 og arbejdet med løbende. Før fik den kun de visninger, 
 som virksomheden selv promoverede den til, nu får den 90 % af
 visningerne fra søgninger på YouTube. 

YouTube
succeshistor ier



Insourcing hos Coop Opskrifter :

 Et team hos Coop Opskrifter manglede råd og vejledning til   
  videre fremdrift i deres søgemaskineoptimering og 
 konverteringsoptimering.

Rådgivning hos Universal Robots:

 Upartisk gennemgang af det tekniske setup samt oplæg til fremtidige
 content marketing-tiltag.

Insourcing og
strategisk  rådgivning



Fra 0 til 10.000 besøgende:

 En nyetableret satsning på internationalt marked kunne med
  den rette content plan opnå over 300 besøgende dagligt med
  content marketing i et internationalt marked.

Content styrker søgemaskineoptimering

 Ekspertise og troværdighed er en del af Googles algoritme. Ved
 at etablere sig som ekspert gennem blogging har flere af vores  
 webshop-kunder fået mulighed for at rangere på svære søgeord.

Indholdsbaseret
markeds før ing



Presse for Kriseramt Far

 Et presseprojekt for en hjælpeorganisation for fædre. Organisationen
 søgte omtale, og vi lagde strategien samt eksekverede på den 
 efterfølgende.

Presse for Actimo

 Startup-virksomheden Actimo havde et bud på en historie, som  
 vi finpudsede og fik pitchet til samtlige relevante medier.

Presse for avXperten

 Gennem årene har det lykkedes os at få avXperten i flere medier; 
 alt fra TV2 og aftenshowet til EB, DR, Finans, adskillige radiokanaler 
 og lokalaviser.

Presseomtale



Telefon:  71 99 50 54
E-mail:  mail@nutimo.dk
Adresse: Torvet 21, 6700 Esbjerg 
Web:  Nutimo.dk

Dokumentation

Struktur og dokumentation er en af vores 
kerneværdier. Vi oplever øget tillid fra kunderne, 
ved at lave nøje dokumentation over, hvad 
pengene bruges til. 

Kommunikation

Med et tæt samarbejde får du ubegrænset 
support og proaktiv kommunikation. Vi har et mål 
om at være på forkant med din forretning

Afkast

Vi har fokus på dit afkast. Målet er forskelligt for 
alle virksomheder, men det er nemmere at få et 
godt afkast, hvis timeprisen er lavere end resten 
af markedet.

Specialister

Hos Nutimo arbejder vi kun med organisk trafik. 
Det betyder at vi er mere specialiseret end andre 
digitale bureauer


