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I denne opgave vil jeg undersøge hvordan man kan lave content marketing til Rimmerhus
Dyrepension til en specifik målgruppe, som har til formål at fremme Rimmerhus Dyrepensions
interesser. Derudover vil jeg også undersøge og beskrive hvordan man kan bruge SEO til at få
Rimmerhus Dyrepensions content marketing indhold til at dukke op i Googles søgeresultater.

Introduktion:
Hvad er content marketing?
Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i følgende definition af Content marketing fra bogen
Epic Content Marketing: How to Tell a Different Story, Break through the Clutter, and Win More
Customers af Joe Pulizzi:” Content marketing is the marketing and business process for creating
and distributing valuable and compelling content to attract, acquire, and engage a clearly defined
and understood target audience – with objective of driving profitable customer action”. Content
marketing tager derved sit afsæt i at mennesket er egoistisk af natur og at vores motivation i høj
grad bygger på at få vores ønsker og vores behov opfyldt. (Pulizzi, 24-09-2013) Dette er en vigtig
pointe at skrive sig bag øret som virksomhed, da motivation er det som i sidste ende får
forbrugeren til at købe et produkt eller en service (Marsh, 2016).
Fra push-strategi til pull-strategi
Content marketing gør derfor op med den klassiske push-strategi, hvor virksomheden populært
sagt sprøjter reklamer ud i æteren og håber på at nogen lytter og synes om dem. Content
marketing tager nemlig sit afsæt i en pull-strategi hvor brugerne kommer til virksomheden af egen
fri vilje, fordi virksomheden har udarbejdet godt indhold som brugeren finder relevant for netop
dem, fordi indholdet hjælper brugeren med at få det opfyldt ønske eller behov de nu engang
havde da de søgte på nettet. Content marketing bruges derved som en slags lokkemad til at få
brugerens opmærksomhed, hvor lokkemaden er godt relevant indhold som får brugeren til at blive
positivt stemt over for virksomheden, som gerne skulle munde sig ud i større loyalitet over for
virksomheden. Det er dog super vigtigt i udviklingen af sit content marketings materiale at man
sætter sig et mål omkring hvordan dette stykke skal være med til at gavne virksomhedens
interesser på den ene eller anden måde. Men for at brugeren får øje på det velskrevne content
må man også benytte sig af SEO til at dukke op i søgeresultaterne.
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Figur 1: Model af push og pull marketings strategi
Hvad er SEO?
SEO er en forkortelse af Search Engine Optimization, som betyder søgemaskineoptimering på
dansk. Kort fortalt går SEO ud på at optimere en hjemmeside ud fra de faktorer som har
indflydelse på hvor højt ens indhold bliver placeret i søgemaskinens søgeresultaterne ved organisk
søgning (ikke betalt søgeresultater). (Mogensen, Ukendt) Grunden til, at det er vigtigt at være
placeret højt i søgeresultaterne er fordi at undersøgelser viser 72% af dem som søger på Google
klikker på resultaterne på side 1. (Skjoldby & co, ukendt) Da Google er langt den største
søgemaskine Worldwide, vil jeg i denne opgave tage udgangspunkt i at lave SEO målrettet mod
Googles søgemaskine.
Sådan fungerer en søgemaskine
For at forstå hvordan man skal lave SEO på et site må man først forstå hvordan en søgemaskine
fungere så man ved hvordan man skal optimere sitet.
Crawlere:
1. Crawlere indsamler data fra et website. Disse crawlere kan sammenlignes med små robotter
der indsamler en masse information omkring sitet. Det er derfor vigtigt at man hjælper
googles crawlere med at forstå indholdet af sitet, da Google crawlere kun forstår tekst. Dette
kan bl.a. gøres ved hjælp af sematiske tags, navngivning af billeder osv. Hvordan man gør
det, vil jeg komme ind på senere i rapporten.
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Indexering:
2. Dataene gemmes i en kæmpestor database som kan sammenlignes med et bibliotek. Dette
index eller bibliotek om man vil, er det man søger i når man søger i Googles søgemaskine.
Algoritme:
3. Hvad der dukker op i den organiske søgning på Google afhænger af Googles algoritme. Dette
kan sammenlignes med et sæt fastlagte faktorer som Google har fastlagt som spiller ind på
hvad der bliver vist ud fra en bestemt organisk søgning. Den præcise opskrift på Googles
algoritme kendes ikke. Dog er nøgleordene relevans, brugervenlighed og kvalitetsstempel fra
andre omkring at ens indhold er godt.
”SEO handler om at lære algoritmen at kende og optimere websitet imod den, så den bliver valgt
frem ved søgninger.” (Mogensen, Ukendt)

De 3 overordnet typer af SEO:
Content
•

Optimering af indholdet, der gør at brugeren finder indholdet relevant for dem. (Sullvan,
2016)

Teknisk
•

Optimering af kodning der hjælper Googles crawlere med at forstå indholdet af sitet.

•

Optimering af brugervenligheden ved hjælp af kodning. (Sullvan, 2016)

Autoritet:
•

"Søgemaskinerne ser indgående links som anbefalinger af din side og bruger disse
anbefalinger, når Google skal udregne placeringer på en søgning". (Mogensen, Ukendt)

•

Relevante links både ind og ud fra den specifikke side, samt kvalitetsscoren af disse.

For at sikre mig at kriterierne for god content marketing og SEO bliver opfyldt, vil jeg tage
udgangspunkt i Randi Fishkin’s ”SEO strategi A Universal SEO Strategy Audit in 5 Steps”, som
udgangspunkt i min undersøgelse af hvad indholdet skal omhandle og om hvordan dette kan blive
vist i googles søgeresultat.
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SEO-strategi til Rimmerhus Dyrepension
Hvordan løser Rimmerhus Dyrepensions service eller produkt deres målgruppes problemer eller
behov?
Ved at besvare dette spørgsmål vil jeg undersøge hvordan jeg kan lave relevant indhold, som tager
afsæt et produktrelateret emne eller spørgsmål. Dette er vigtigt i en SEO-sammenhæng, da
relevans jo er en af de faktorer der har indflydelse på om man bliver vist i søgeresultaterne og om
folk har motivation for at gå ind på ens side.
For at besvare dette spørgsmål vil jeg undersøge hvilke produkter og services Rimmerhus
Dyrepension tilbyder. På baggrund af dette vil jeg lave en beskrivelse af deres primære målgruppe
og de ønsker og behov som de har. Dette vil være mit udgangspunkt for udarbejdelsen og
idegenerering af min content marketing materiale. Mit content vil dermed tage afsæt i et
produktrelateret emne eller problematik, som målgruppen ønsker at få svar på. Dermed vil mit
content nemlig gå hen og blive relevant for målgruppen.

Undersøgelse af hvordan Rimmerhus Dyrepension løser deres primære målgruppes ønsker og
behov ved hjælp af deres produkter og service:
Rimmerhus Dyrepension er en lille hundepension, som drives af ejeren Orla Boo Møller.
Hundepensionen ligger i den lille by Videbæk lidt vest for Herning. Orla og Rimmerhus
Dyrepension tilbyder pasning af hunde alle årets dage. Ved siden af har Orla en lille butik hvor man
kan købe forskellige ting til sin hund. Da Orla til daglig omgås hunde og selv har hunden Ox, har
han meget erfaring inden for dette felt, og har en stor viden omkring hunde og hundes adfærd.
Derudover er Orla frivillig hundefører i det danske Schweisshunde-beredskab, som betyder at han
og hans hund er trænet i at opspore sårede fritlevende dyr og sørge for at de ikke lider. Det
faktum at Orla er medlem af dette frivillige beredskab, fortæller at Orla er passioneret og optaget
af at fremme dyrevelfærden.
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Beskrivelse af Rimmerhus Dyrepensions primære målgruppe:
Da Rimmerhus Dyrepensions kernekompetencer alle tager afsæt i og omkring hunde, vil jeg i
denne opgave tage udgangspunkt i at den primære målgruppe er folk med hunde eller interesse
for hunde. Jeg har derfor undersøgt hvem denne målgruppe er, hvad der optager dem og hvilke
behov og ønsker de har. Derved får jeg nemlig nemmere ved at udarbejde mit content marketing
da jeg derved ved hvilke emner og behov der optager dem. Ved at vide dette ved jeg derfor hvad
mit content marketing skal omhandle, for at min målgruppe finder mit indhold relevant for dem,
som jo er motivationen for at opsøge indholdet.
Beskrivelse af hundeejere – Rimmerhus Dyrepension primære målgruppe
En undersøgelse fra år 2000 viser at 550.000 danskere har hund og at det er folk i alle aldre.
(Nielsen, 2000) Derudover viser undersøgelser en stigning i at unge får kæledyr og deriblandt
hunde, samt at tendensen til flere singler i samfundet får antallet af hunde til at stige fordi hunden
ikke i samme grad stiller krav som mennesker gør. (Andersen, 2016) Derudover omgås hundeejere
i langt højere grad hundene for følelsernes skyld hvilket betyder at hunden betyder rigtig meget
for dem og at den bliver en del af familien. Dette medfører at hundeejere ønsker det bedste for
deres hund og er villige til at ofre rigtig mange penge på deres hunde, for at sikre sig deres hund
har det rigtig godt. (Anon., 2013) Nogle af de behov som hundeejere har er derfor visheden
omkring det at vide at deres hund har det godt. Dyrevelfærd er dermed noget de er optaget af.
Derudover har de i perioder behov for at få passet deres hund, når fx skal på reje eller være væk
fra hjemmet i længere tid. Det er derfor vigtig for dem at vide at deres hund er i trygge rammer
når den bliver passet.
Delkonklusion af Rimmerhus Dyrepension og behovsafdækning hos den primære målgruppe
hundejere
På baggrund af overstående analyse har jeg fundet frem til at Rimmerhus Dyrepensions primære
produkter og services alle tager sit afsæt i hunde og dyrevelfærd. Dette stemmer derfor overens
med målgruppens værdier, som også tager sit afsæt i at deres hund skal have det godt. Mit
content marketing skal derfor tage afsæt i hvordan hundeejere, eller folk med interesse for
dyrevelfærd, kan få deres behov opfyldt for at vide og argere således at dyrene har det godt.
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Hvilke konkrete virksomhedsrelateret eksempler jeg vil lave indhold omkring, vil blive gennemgået
senere.

Hvad er det for en overordnet historie som målgruppen skal ”købe”?
Rimmerhus Dyrepensions Core Story
Med udgangspunkt I Simon Sinke’s citat: “Pepole don’t buy what you do, but why you do it” vil jeg
lave en Core Story analyse, hvis formål er at finde frem til den motivation der er drivkraften for
Orla og Rimmerhus Dyrepensions aktiviteter, som skal være med til at få folk til at købe hans
produkter, fordi de kan lide hans værdier som jo er drivkraften i hans virksomhed.
Ud fra min analyse af Rimmerhus Dyrepension kan vi konkludere at Orlas drivkræft er at fremme
dyrevelfærden. Dette gør han både direkte og indirekte ved at være en del af schweiss-registeret
og samt passer og plejer hans kunders hunde.
Denne core story passer derfor som fod i hose med den udvalgte målgruppe. Da målgruppen er
meget optaget af at deres hunde, skal have de bedste kår som overhovedet muligt. Derved har
Orla og hans virksomhed og målgruppe samme worldview omkring dette emne. Dette skal derfor
være et af de punkter som Rimmerhus Dyrepension, skal prøve at adskille sig fra sine konkurrenter
på. Kunderne skal derfor føle, at de ved at købe et produkt eller en service fra Rimmerhus
Dyrepension, samtidig er med til at gøre noget godt for deres hund og dyrevelfærden, da dette er
noget der betyder noget for dem.
Jeg vil derfor prøve at implementerer denne storytelling i min content marketing, for at
målgruppen skal få lyst til at involvere sig, hvilket gerne skulle få dem til at rykke sig i deres
købsproces.

Hvordan skal mit content marketing indhold formidles – tone of voice:
Som led i min SEO af selve brugeroplevelsen af mit content markering vil jeg arbejde med min
tone of voice, altså måden jeg formidler indholdet på - for på den måde at få folk til at blive på
siden i længere tid (forøgelse af time on site). Dette vil jeg gøre ved at henvende mig direkte til
læseren og italesætte de spørgsmål eller behov som de måtte have i forhold til det givne emne,
jeg skriver om i
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via formidlingen få folk til at føle at indholdet er relevant for netop dem, ved at henvende mig
direkte til dem og italesætte direkte de problemer eller spørgsmål de måtte have i forhold til det
givne emne. Derudover vil jeg forbedre brugeroplevelsen ved at tage udgangspunkt i at folk på
web for det meste skimmer tekster. i den kontekst,
Jeg vil i min formidling af mit contet fokusere på at henvende mig direkte til læseren, for på den
måde at skabe en relation til læseren og få dem til at føle at indholdet er relevant for dem.
Derudover vil jeg fokusere på at indholdet skal være letlæseligt og formidles igennem et
forholdsvist lavt lix tal. Dette vil jeg fordi folk på nettet for det meste skimmer tekster. For at
imødegå denne skimmetendensens, vil jeg også i arbejde med at lave opsummerende
underoverskrifter og overskrifter der stiller de spørgsmål som læseren ønsker at få svar på. Derved
ønsker jeg at fremme en bedre brugeroplevelse, i det at brugeren nemt og hurtigt kan få svar på
deres spørgsmål og føler at indholdet er relevant for netop dem. Alt dette har til formål at gøre
brugeroplevelsen bedre, hvilket også er et af de parametre som har indflydelse på sites
pageranking. (Rakt, 2017)

Hvordan kan Rimmerhus Dyrepension lave bedre SEO på deres
eksisterende website?
Jeg vil i mine forslag til bedre SEO på Rimmerhus Dyrepension eksisterende website, tage
udgangspunkt i de 3 forskellige overordnet SEO-områder og komme med forbedring til disse.

Teknisk-SEO
Ingen semantiske tags gør det svært for google at finde siden frem
Rimmerhus Dyrepensions hjemmeside er kodet ud fra en gammeldags kodningstradition. Dette
viser sig i at der ikke er lavet nogen sematiske tags, som først for alvor blev introduceret med
lanceringen af HTML5 lanceringen i 2015. Semantiske tags er som nævnt i indledningen små
stykker tekst som hjælper Googles crawlere med at forstå hvad det forskellige indhold af siden er.
Derved får Google nemmere ved at finde sitet frem fra dets index når der søges, fordi de derved
har lettere ved at sortere(indexere) indholdet.
Hvad er løsningen?

For at Google forstår indholdet på sitet bør der derfor implementeres semantisk markup som fx:
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<nav>-tag til at indikere hvor menuen er, så Google derved for lettere ved at forstå
navigationshierarkiet på sitet.

•

<main>-tag der fortæller hvor det vigtigste indhold på sitet er. Derved fortæller min også
Google hvad man gerne vil have at de lægger ekstra meget mærke til i forhold til
rangeringen efter relevans.

•

Ét <h1>-tag til at indikere hvad indholdet på sitet omhandler. Det er her vigtige at det(de)
søgeord man ønsker at blive fundet på indgår her.

•

Mata descriptions som er et stykke kode der placeret i head afsnittet, hvor i man skriver en
lille beskrivelse af indholdet på siden. Dette lille stykke er det der bliver vist når man søger
på Google. Det er derfor vigtigt at teksten er fanger folks opmærksomhed og fortæller dem
hvad de kan forvente af indholdet.

•

Bruge alt-tag på deres billeder, som er et tag man kan bruge til at fortælle hvad der er på
billederne. Dette har til formål at hjælpe googles crawlere med at forstå hvad der er på
billederne. På den måde forstå crawlerne mere om indholdet og derved er billederne med
til at gøre siden relevant. Det er derfor vigtigt, at de navngiver billederne både efter hvad
der er på billederne men også efter hvad der bliver søgt på.

Væk med inline-styling
Selve stylingen af siderne er lavet ved hjælp af inline styling. Det vil sige at man fortæller hvordan
selve indholdet skal se ud i selve html dokumentet hvor man skriver indholdet. Dette kan have en
negativ effekt på pageloadningen altså hvor hurtig siden indlæses. Derved er der risiko for at
brugeroplevelsen formindskes i det at brugen bliver utålmodig og hopper væk fra siden igen med
det samme. Derved kan der opstå høj bouncerate, hvilket er et udtryk for hvor mange der kun ser
én side og forlader hjemmesiden igen, hvilket har en negativ indflydelse på ens pageraning. Der
bør derfor oprettes et ekstern css dokument hvor i alt stylingen sker.
Ændre URL
Rimmerhus Dyrepensions bør også ændre deres navngivning af deres htmlsider, og give dem et
mere sigende navn end fx ”side1”, fordi dette ikke siger noget om på indholdet på siden.
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Billede: Eksempel på dårlig navngivning af side på Rimmerhus Dyrepension.

Hvordan kan Rimmerhus Dyrepension forbedre deres Autoritet ved hjælp af SEO?
Da Rimmerhus Dyrepensions omdømme på nettet også er en af de faktorer, som har indflydelse
på deres pageranking, har jeg derfor kommet med et par idéer til hvordan de kan forbedre deres
digitale omdømme. Jeg har derfor undersøgt hvilke influencere de bør bruge for at få et bedre
digitalt omdømme.

Sponsorer Dyrenes Beskyttelse og få et godt backlink

Ved at være sponsor for Dyrenes Beskyttelse og betale 5000 kr, kan Rimmerhus Dyrepension få
Dyrenes Beskyttelse til at linke ind til deres hjemmeside. Derved laves der et såkaldt backlink med
høj pageranking ind til Rimmerhus Dyrepensions hjemmeside hvor interessefælleskabet er hunde.
Dette er med til at give deres hjemmeside et boost da dette er med til at skabe et bedre
omdømme i fordi Dyrenes Beskyttelse har et godt omdømme set med SEO briller.
Derudover vil dette tiltag også være med til at forstærke Rimmerhus Dyrepensions core story
fortælling omhandler at de går ind for dyrevelfærd, fordi Dyrenes Beskyttelse er en organisation
der går ind for at forbedre dyrevelfærden i Danmark. Ved hjælp af dette tiltag vil Rimmerhus
Dyrepension både opnå en højere pageranking af deres site og er med til at fortælle og vise
omverdenen, at deres Core story er noget de faktisk handler på i virkeligheden.
Opfordre kunderne til at lave anmeldelser på Trustpilot og brug Rich Snippets til at vise kvalitetsscorren i
søgeresultatet

Billede: Eksempel på implementering af rich snippets
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Ved at Rimmerhus Dyrepension opfordrer kunderne til at lave anmeldelser af dem på Trustpilot,
kan dette være med til at de kan få et bedre omdømme forudsat at kunderne giver dem gode
anmeldelser. Hvis kunderne giver dem gode anmeldelser kan de derefter få implementeret et
såkaldt Rich Snippets fra Trustpilot på relevante sider på deres site. Herigennem kan de allerede i
søgeresultaterne vise omverdenen, at andre kunder kan lide deres produkt, hvilket genre skulle få
folk til at få et bedre indtryk allerede i søgeresultaterne. Derudover viser undersøgelser at
hjemmesider der implementere rich snippets oplever en forøgelse af CTR(folk der klikker sig ind på
siden).

Nyt navn til Rimmerhus Dyrepension?
Ved hjælp af Google Adwords søgeordsplanlægger har jeg fundet frem til at der er flere der søger
på ordet ’hundepension’ end ordet ’dyrepension’ hvilket det fremgår af figur 2. Rimmerhus
Dyrepension bør derfor overveje om de måske skulle ændre deres navn til fra Rimmerhus
Dyrepension til Rimmerhus Hundepension, for at højne chancen for at få højnet deres trafik til
sitet ved at statistikken viser at flest søger efter ordet hundepension.

Figur 2: Flere søger på hundepension end dyrepension

Set ud fra et SEO-perspektiv bør de derfor overveje at skifte navn til Rimmerhus Hundepension, da
de derved har større chance for at dukke frem i søgeresultaterne.

Rimmerhus Dyrepensions brand awareness er lav
Ved hjælp af Google Adwords søgeordsplanlægger har jeg undersøgt hvor mange der i løbet af det
sidste år har søgt på Rimmerhus Dyrepension. Som det kan ses af figur 1 er der meget få søgninger
på deres brand navn. Dette er med til at indikere at deres kendskabsgrad (brand awarness) er lav.
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Figur 1: Graf over googlesøgninger på Rimmerhus Dyrepension det sidst år

Dette er bl.a. med til at retfærdiggøre hvorfor Rimmerhus Dyrepension bør lave content
marketing, fordi de ved at lave indhold som deres målgruppe søger efter, kan øge deres
kendskabsgrad (brand awareness), fordi målgruppen af egen fri vilje opsøger indholdet. Det
handler derfor om for Rimmerhus Dyrepension om at lave content som giver målgruppen har lyst
til at opsøge og som de føler giver dem noget. Derved kan der nemlig skabes en positiv association
til Rimmerhus Dyrepension hos målgruppen, som gerne skulle være med til at ændre deres
opfattelse af Rimmerhus Dyrepension til noget godt. Ved at ændre målgruppes attitude over for
Rimmerhus Dyrepension til noget godt, bliver det derved lettere at ændre deres adfærd og derved
få dem tættere på at blive en kunde. (Pulizzi, 24-09-2013)
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Udarbejdelse af content marketing materiale
Content marketing
Før man går i gang med at lave sit content marketing materiale, er det vigtigt at man sætte sig
nogle mål omkring hvad man gerne vil have folk enten til at gøre eller føle, efter de har interageret
med indholdet. Opfyldelse af et fastlagt mål kaldes i daglig tale også for konvertering. Ved at måle
på konverteringsmål kan man måle på om ens content marketing har skabt værdi for
virksomheden. Det er derfor vigtigt at få fastlagt disse konvertetingsmål.

Liste med målsætninger:
Med udgangspunkt i min analyse af Rimmerhus Dyrepensions aktiviteter, core story og SEOstrategi vil jeg lave en liste med de mål som mit content marketings materiale skal være med til at
fremme for dem:
•
•
•
•
•
•
•

Øge kendskabsgraden (brand awarness)
Øget loyalitet (brand loyalty)
Fortælle omverden hvilke værdier som Rimmerhus Dyrepension står for (core story)
Mere salg af produkter der sælges i butikken
Få flere til at booke pasning af deres hund
Få folk til at lave anmeldelser af virksomheden (øget autoritet på nettet)
Få folk til at blive ved med at få passet deres hund

User stories:
Kort fortalt går user stories ud på at man definerer en målgruppe, deres behov og det mål som de
ønsker at opnå.
For at få inspiration til hvad mit content marketing materiale skal omhandle, har jeg lavet nogle
user stories som et arbejdsredskab til mig selv i idéeudviklingen. Derved kan jeg få en idé til hvad
min målgruppe vil finde relevant for dem.
Brainstorm over min hvad min målgruppe vil finde relevant:
1. Som hundeejer ønsker jeg at få passet min hund så jeg kan komme på ferie
2. Som dyreelsker ønsker jeg at vide hvordan jeg kan fremme dyrevelfærden så jeg føler jeg
gør en forskel ved at dyrene får det bedre
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3. Som hundeejer ønsker jeg at min hund får det bedste foder så jeg sikre mig at min hund
får det godt, hvilket gør mig glad fordi jeg elsker min hund.
4. Som hundeejer der skal på ferie ønsker jeg at vide om min hund vil blive godt behandlet
hos Rimmerhus Dyrepension så jeg kan komme på sommerferie med god samvittighed
5. Som hundeejer på ferie der får passet min hund ønsker jeg at vide at min hund har det
godt så jeg kan få ro i maven
6. Som potentiel kunde hos Rimmerhus Dyrepension ønsker jeg at vide hvad andres
oplevelse er med Rimmerhus Dyrepension så jeg derved får det lettere ved at træffe en
beslutning omkring om jeg vil være kunde

Idéeudvikling af content
1. Content idé:

Mål: Øget salg af produkter i butik.
Målgruppe og deres behov: Hundeejere der ønsker at vide hvordan de finder det rigtige
hundefoder til netop deres hund.
Emne: Hundefoder
Købsfase: Evaluering af forskellige typer produkter.
Idé: Informerende guide der hjælper med at vælge det rigtige hundefoder. Guiden skal tage
udgangspunkt i de produkter som Rimmerhus dyrepension sælger. I bunden af artiklen skal der
placeres en Call to action knap, der opfordre folk til at læse mere om Rimmerhus Dyrepensions
produkter. Dermed er konverteringsmålet at få folk til at trykke sig ind på produktoversigten.
Dette er et skridt tætter på at opnå øget salg. Derudover tænker jeg at time on site er et vigtig at
måle på. Dette kan være med til at give et præg omkring om indholdet er noget læseren har
fundet interessant.
Medietype: Artikel
Søgeord der skal indgå: Hundefoder. Guide.
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Fokus på SEO og tone of voice

I udarbejdelsen af artiklen har jeg arbejdet med at få mit søgeord hundefoder nævnt i overskriften
(H1-taget) samt flere stede i artiklen, for at gøre Googles Crawlere opmærksom på at dette er
omdrejningspunktet.
Derudover har jeg stillet en række spørgsmål som underoverskrifter, for både at gøre det hurtigt
og relevant for læseren og fordi disse spørgsmål kan være nogle søger på organisk på Google.
Derved kan artiklen lettere blive fundet.
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Derudover har jeg i min metabeskrivelse prøvet at tease for hvad artiklen indeholder for at give
folk lyst til at klikke ind på artiklen. Derudover har jeg også arbejdet med at få ordet hundefoder

med.
Den endelige artikel kan læses i bilag 1.
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2. Content idé:
Mål: Udbrede kendskabet til Rimmerhus Core story omkring dyrevelfærd
Målgruppe og deres behov: Dyreelskere som ønske at blive klogere på hvordan de kan fremme
dyrevelfærden
Emne: Dyrevelfærd igennem Schweiss-registeret
Købsfase: Erkendelses fasen
Idé: Artikel der fortæller at Orla er medlem af Scwissregisteret og at han dermed er med til at
fremme dyrevelfærden. Måden hvorpå artiklen er interessant for målgruppen er at de først og
fremmest bliver klogere på hvad schweiss-registeret er og at de får lyst til at dele artikel fordi de
gerne vil være med til at fremme dyrevelfærden da det er noget de går op i. Der skal derfor
placeret en call to action opfordring til at dele artikel. Artiklen passer derved ved ind i
målgruppens worldview og er i tråd med Rimmerhus Dyrepensions core story. Derved opnår de
større brand awarness i det at målgruppen deler indholdet og større brand loyalitet fordi de kan
lide Orlas aktivt gør noget for at fremme dyrevelfærden og ikke blot taler om det.
Medietype: Artikel
Søgeord der skal indgå: SCHWEISSHUND
Den endelige artikel kan læses i bilag 3.

3. Content idé:
Mål: At få folk ind på sitet og gerne læsere flere artikler.
Målgruppe og deres behov: Hundeejere der ønsker at vide hvordan de kan passe på deres hund
og samtidig spare penge
Emne: Råd omkring hvordan man passer på din hud
Købsfase: informationssøgning
Idé: En guide der fortæller hvordan hundeejere kan passe på deres hund. Dette er relevant for
målgruppen. Derudover skal der placeret et link til en anden artikel med som også indeholder
andre råd til hundejere. Dermed er konverteringsmålene time on site og at folk klikker sig videre til
næste artikel.
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Medietype: artikel

Fokus på tone og voice og SEO
For at imødegå skimmetendensen har jeg lavet en liste med de forskellige ting man skal komme i
sin førstehjælpskasse til sin hund. Jeg har ud for hvert punkt lavet en underoverskrift så man
hurtigt kan se hvad det er man skal komme i sin førstehjælpskasse. Dem som har lyst til at læse
mere kan læse en uddybning kan så læse brødteksten som står lige nedenunder. Derudover har
jeg arbejdet med ikke at gøre sætningerne særlig lange så man hurtigt få svaret man søger. På
denne måde har jeg arbejdet med at optimere brugervenligheden og ved at gøre det lettere for
min læser at forstå indholdet hurtigt og nemt.

Den endelige artikel kan læses i bilag 3.
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Billag 1:
Guide: Sådan vælger du det rigtige hundefoder til din hund

Har du også svært ved at finde ud af hvad du skal kigge efter, for at finde det helt rigtige
hundefoder til din hund? Hos Rimmerhus Dyrepension vi har i årenes løb passet mange
forskellige hunde, og har derved stor erfaring i hvordan man udvælge det rigtige foder til den
enkelte hunds behov. Vi har derfor lavet denne guide til dig - der fortæller dig hvad du skal kigge
efter, for at sikre dig at netop din hund får den næring den har behov for.
Hvorfor kan alle hunde ikke spise det samme hundefoder?
Hunde er forskellige og har forskellige behov for næring igennem hele igennem livet. Det er derfor
ikke ligegyldigt hvilken slag hundefoder du giver din hund, hvis du vil sikre dig at din hund trives
og bevare et godt helbred.
Det færreste tænker måske over at din hund faktisk også har brug for forskelligt foder igennem
hele livet. Dette er harfordi din hund har behov for forskellige næringsindhold alt efter hvor
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gammel den er, aktivitetniveau og vægt. Det handler derfor om at kende sin hund og dens behov
når man skal til at vælge hundefoder.
Hvordan vælger jeg det rigtige hundefoder?
At vælge det rigtige hundefoder hander som sagt om at kende sin hund og dens hverdag. Dette er
for størstedelen at hundejere faktisk ikke så svært, fordi hunden er blevet en del af familien og at
man derfor kender sin hund rigtig godt.
Den aktive hund kræver ekstra proteinrig hundefoder

Hvis din hund er meget aktiv over en længere perioder som ved fx jagt eller tjenestebrug, har din
hund behov for ekstra protein for at kunne yde optimalt. Proteiner hjælper nemlig med at at
genopbygge (restituere) de slidte muskler og led og styrke din hunds immunforsvar så du undgår
den bliver syg. Du bør derfor kigge efter hundefoder der indeholde 20% protein eller mere hvis
din hun er meget aktiv.
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Hvalpe og drægtige eller digende tæver kræver speciel indholdsrigt hundefoder

Hvis din hund er drægtig eller digende kræver den ekstra indholdsrig foder. Hundens krop har
nemlig brug for ekstra meget energi under graviditet og digeperioden ligesom vi mennesker har.
Hundens krop er nemlig under et enormt press i denne periode, og har brug for næring til at stå
imod med. Hvis din hund ikke får nok foder i denne periode kan der opstå underærnæring som
kan få katastrofale følger for moderen såvel som hvalpene. Foder til den drægtige eller digende
hund bør der for indeholde:
•

Indeholde minimum 29% protein og 17% fedt

•

Have et højt indhold af kulhydrater

•

Have et lavt indhold af fibre

•

Indeholde kalcium og fosfor
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Det høje indhold af kulhydrater og lave fiberindhold sikrer, at tæven får nok energi og undgår lavt
blodsukker. Kalcium og fosfor sikre mælkeproduktion, så er hvalpenes knogler kan udvikles
korrekt.
Mere fedt om vinteren

Hvis din hund er meget udenfor i kulden fx. om vinteren har den brug for mere fedt for at kunne
holde varmen. Dog viser undersøgelser at op til 30% af danske hunde er overvægtige. Du bør
derfor holde igen hvis din hund har fået lidt for meget på sidebenene.
Den overvægtige hund skal have flere kolorier
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Hvis din hund er er overvægtig bør du give den foder som ikke indholde for meget fedt og har
færre kalorier. Derved mindsker du risikoen for at din hund fx. får ledproblemer, leversygdomme
eller hjerteproblemer som følge af overvægt. Disse problemer tager hårdt på hunden såvel for
ejeren, fordi hunden desværre kan opleve stor smerte som følge af dette. Du bør derfor sætte ind
hvis din hund har fået for meget på sidebene. Der findes i dag specielle lightprodukter til
overvægtige hunde, som er specielt lavet til overvægtige hunde. Du bør derfor se efter
hundefoder med lavt fedtindhold hvis din hun er overvægtig.
Hos Rimmerhus Dyrepension forhandler vi flere forskellige typer hundefoder som fx. foder med
færre kalorier til overvægtige hunde. Du kan læse mere og se vores store udvalg af forskelligt
hundefoder her.
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Bilag 2
SCHWEISSHUND: Hvad er det? Og hvornår bruger man den. Få svaret her.
Hos Rimmerhus Dyrepension går vi op i dyrevelfærd. Jeg er derfor sammen med min hund Ox en
del af det danske Schweisshunde register og er tilknyttet afdeling 3. For at du kan lære
Schwisshunde ordningen at kende og dermed være med til at fremme dyrevelfærden i den danske
natur, har jeg lavet denne artikel der fortæller: Hvad en Scweisshund er? Hvornår du bør kontakte
en? Og hvor du finder din nærmeste Schweisshundefører.
Hvad er en SCHWEISSHUND?
En Schweisshund er en hund der er trænet i at opspore såret vildt levende dyr i den danske natur.
En Scweisshund er derfor ikke en speciel hunderace, men en certificering af hunden og dens ejer,
der fortæller at de er trænet i at opspore såret vildt levende dyr og sørge for at dyret ikke
lider. Formålet med Schweisshundsordningen er dermed at fremme dyrevelfærden i den danske
natur.
Schweiss-Registret
I Danmark er alle certificeret hunde og deres ejere tilknyttet Naturstyrelsens Schweiss-Registret,
som består af ca. 180 frivillige hundefører, som af egen fri vilje har viget deres liv til at sikre bedre
dyrevelfærd i den danske natur.
Hvornår skal jeg kontakte en Schweisshund?
Påkørsel af større dyr i bil
Hvis du har påkørt en hjort eller andet større dyr, som du enten ikke kan finde, eller selv aflive det.
Ved at kontakte en Schweisshund og dens ejer undgår du er dyret går rundt og lider og dermed er
du med til at fremme dyrevelfærden i Danmark.
Dyr som ikke dør under jagt
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I følge lovgivningen har man som jæger pligt til at sikre sig at dyret man jager ikke lider. Du SKAL
derfor kontakte en Schwisshund hvis du har skudt et dyr uden dyret dør af skuddet og ikke selv
kan finde det eller aflive det.
Se Danmarks Jærgerforbunds video om Schwisserhunde og lær mere omkring Schwisserhunde til
jagtbrug
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=AirOstxsb7A
Hvordan kontakter jeg en Schweisshund?
Har du brug for en Schweisshund? Du kan du finde din nærmeste Schweisshundefører
på nærmeste Schweisshundefører Schweiss-forenings hjemmeside.
Du er også velkommen til at kontakte mig og Ox på 20 71 36 74.
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Bilag 3
Lav en førstehjælpskasse til hunden, med ting du har liggende i skuffen

Det akutte hundeapotek

Lav din egen førstehjælpkasse til din hund med ting du har liggende i skuffen. Saml det hele i en
kasse så du altid kan have den med dig i fx sommerhuset eller på ferien. Læs guiden og bliv
klogere på din førstehjælps kasse bør indeholde.
6 ting som din førstehjælpskasse bør indholde
1. Saltvandsdråber
Almindelige salatvandtsdråber kan du kan bruge til at skylle din hunds øjne med hvis den får noget
i øjnene. Dermed er du med til at modvirke at der opstår øjenbetændelse.
2. Bomuldssok
Læg en alm. bomuldssok i kassen til for eksempel at beskytte hundens poter hvis den har åbne sår.
Dermed undgår du der går betændelse i såret.

30

Marie Brøndum Hansen

2. semester

Forår 2018

3. Klorhexidin
Får din hund sår eller skrammer, kan du hurtigt og nemt med klorhexidin på spray rense såret.
Derved vil såret hurtigere hele fordi det holdes rent for bakarterier.
4. Baby-zinksalve
Du kan bruge baby-zinksalve til at smøre på smårifter og røde, irriterede poter.
5. Termometer
Ved at bruge en termostat kan du letter se om din hund har feber eller ej. Derved kan du lettere
vurdere om din hund er syg. Hundens normaltemperatur er 38,5 grader. Er temperaturen over 39
grader ved du at den har feber og noget er galt.

6. Kamillete
Kamillete har naturlige desinficerende egenskaber, som kan afhjælpe dårlige hundemaver. Kold
kamillete kan også dulme mindre hudirritationer, da kamillete har den effekt, at det dræber svampe
og bakterietilstande. Et lunken tebrev kan også have en dæmpende effekt på irriterede øjne.

Læs også: Guide: Sådan vælger du det rigtige hundefoder til din hund
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