
TJEKLISTE 
TIL DIN
HJEMMESIDE



Denne guide er skrevet til dig, som

inspiration og tjekliste til de

vigtigste ting på din hjemmeside.

På de sidste sider finder du også

lidt links og inspiration til dit

arbejde.

For at få mest ud af din

hjemmeside, skal du vægte

brugervenligheden højt. Din

hjemmesides succes er nemlig

100% afhængig af dens besøgende.

Inden du hovedkulds kaster dig ud

i at designe din hjemmeside, så

husk at gøre dig nogle vigtige

overvejelser. 

Når du tænker design, så tænk

også på modtageren - hvem er det

du taler til? 

Jeg har set mange fejle med deres

livsværk, netop fordi de ikke talte

til og med kunden. 

FØRST...

Tænk derfor... Hvad er dine

besøgenes behov og mål? Og er

funktionerne på hjemmesiden

brugervenlige og fyldestgørende?

Du kender det selv. Og det er helt

ok at indrømme, de fleste af os gør

det! Bliver irriteret, lukker ned eller

får et dårligt indtryk af en

hjemmeside når den er rodet,

langsom eller vi ikke finder det vi

søger efter. 

Derfor har jeg skrevet denne guide

til dig, så du er godt på vej med din

hjemmeside. Og husk nu - en

hjemmeside er som et hus, den

bliver aldrig færdig! Der er altid et

eller andet man kan gøre. 

Rigtig god arbejdslyst! 

Med venlig hilsen

Ditte Borrlander,

Indehaver af Webbryggeriet



Logo

Favicon (ikon på browservindue)

SSL-certifikat (sikker adgang)

Footer

Need to have:
Telefonnummer

Mailadresse

CVR-nummer

Nice to have:
Kontaktformular

Seneste blogindlæg

Medlemsskaber

Sociale medier ikoner 

DET
GENERELLE

Der er nogle helt

basale ting som

skal være på

plads på din

hjemmeside...



FORSIDEN

Need to have:
Billede (må gerne fylde hele

skærmen!)

Hovedoverskrift

En kort linje om hvad i er for

en virksomhed

Knap til handling (ring, skriv,

tilmelding nyhedsbrev, book

møde osv.)

Nice to have:
Kort præsentation af hvad i

tilbyder, gerne kombineret

med billeder

Video

Kundecitater

7 Sekunder... 

Der er alt hvad du

får til at danne et

godt

førstehåndsindtryk

- derfor skal din

forside sidde lige i

skabet og de 

 gode budskaber

skal frem.



PRODUKT/

YDELSER

Hvorfor... 

Skal kunden

handle hos dig og

ikke din

konkurrent? Gør

dig selv lækker her

og tøv ikke med at

rose dig selv (eller

vise at andre gør!)

Need to have:
Hovedoverskrift

Beskrivelser af jeres ydelser

(husk overskrifter)

Knap til handling (ring, skriv,

tilmelding nyhedsbrev, book

møde osv.)

Kundecitater

Produktbilleder

Nice to have:
Links til andre produkter

(webshop)



OM
VIRKSOMHEDEN

Så det nu... 

Du skal fortælle

om hvorfor du gør

det du gør og

hvad du brænder

for. Kan de mærke

din passion er det

også dig de

vælger frem for

din konkurrent der

bare skal tjene

penge

Need to have:
Hovedoverskrift

Tekst om jer, gerne med

underoverskrifter

Inspiration til "om" tekst:

hvad er vores

mission/vision?

Hvem er vi?

Hvad er vores baggrund?

Hvordan arbejder vi?

Nice to have:
Billeder af team-medlemmer

Præsentation af teamet, evt.

med links til f.eks. LinkedIn

profil

Oplysning af medlemsskab

Knap til handling (ring, skriv,

tilmelding nyhedsbrev, book

møde osv.) 



KONTAKT

Selvfølgelig.. 

Skal din kunder

kunne komme i

kontakt med dig,

Vær online, vær

tilgængelig og vis

du er det!

Need to have:
Sideoverskrift

Telefonnummer

Emailadresser

Postadresse

Kontaktformular

Nice to have:
Kontaktformular

Adresse på kort

Knap til handling (ring, skriv,

tilmelding nyhedsbrev, book

møde osv.)



HUSK  OGSÅ

Sikkerhed og
tilpasning til
mobil

Glem ikke dine

brugers sikkerhed

og tilgengælighed

på mobil. 

SSL
Sørg for at din hjemmeside er

sikker

Mobiloptimering
Tjek hvordan din hjemmeside

ser ud fra mobilen og optimer

den til brug på både mobil,

tablets og pc



MÅLGRUPPE

Sælger man
briller til
skarptsynede?

Du skal sælge til

dem der har

behov for dit

produkt og du skal

forstå hvorfor de

har deres behov!

Hvor finder de nyheder

Hvor bor de?

Hvor gamle er de?

Køn?

Hvad køber de? 

Hvornår køber de,? 

Hvor ofte køber de

Vær nysgerrig og spørg ind til dem.

Det kunne for eksempel være

spørgsmål som:

På den måde kan du spore dig ind

på hvem din målgruppe er, hvad

deres vaner er og målrette

marketing og salg mod dem



INSPIRATION

Der er et hav... 

Af gode råd og

inspiration, men

her er et udvalgt

af dem du

nemmest kommer

igang med.

Blog
Podcasts
Videoer
Nyhedsbreve
Whitepapers
Nyheder
Events
Konkurrencer
Chat
SEO
Google Analytics
Online ads
PR
Email automation
YouTube



LINKS

De fede... 

Links, er der i hvert

fald et udvalg af

her. Find selv din

favorit!

SEO er en vigtig

spiller at have styr

på. Det er sådan

du kravler op ad

bunken af

søgeresultaterne

hos google

Hastighed på hjemmeside:
gtmetrix.com

developers.google.com/speed/

pagespeed/insights/

tools.pingdom.com

woorank.com

SEO:
screamingfrog.co.uk/

ahrefs.com



KONTAKT  OS

Nogle
spørgsmål?

Så tøv ikke med at

kontakte os, vi

hjælper dig godt

på vej 

Mail:

hello@webbryggeriet.dk

Telefon:

+45 49 400 555

Web:

www.webbryggeriet.dk


