
 
 

Skapa EN mer säljande hemsida 
VISA	DIN	BÄSTA	SIDA	

1. Se till att hela sajten är responsiv, dvs fungerar bra i mobiler och läsplattor. 

2. Använd läsvänliga teckensnitt, dela upp texter i kortare stycken med rubriker och punktlistor. 

3. Be någon som är bra på språk att läsa igenom hela din sajt för att förbättra språket. 

4. Lägg in länkar på alla sidor till andra sidor på din sajt där man kan läsa mer. 

5. Skaffa en snygg logotype som skapar förtroende och passar med ditt varumärke. 

6. Se till att du har ett genomgående färgtema på hela sajten. 

7. Skriv självtalande rubriker, tex inte Välkommen till oss, hellre Konferens med havsutsikt. 

8. Kolla igenom alla bilder, ta bort de som inte är bra eller överflödiga. 

9. Gör en lista över bilder som du saknar och be en fotograf ta de bilderna under rätt säsong. 

10. Lägg in en kort film om din verksamhet eller för vissa produkter. Det kan räcka med 10 sek. 

GÖR	BOKNINGEN	ENKEL	

11. Skriv tydliga och utförliga produktbeskrivningar med priser och datum. 

12. Skapa en separat sida för varje enskild produkt. 

13. Lägg in en boka-knapp högt upp på varje produktsida som leder kunden till bokning. 

14. Erbjud onlinebokning och betalning med hjälp av ett system, tex Sirvoy, Bokun eller Rezdy. 

15. Skriv tydliga och väl synliga avbokningsregler. 

BYGG	UPP	DIN	TROVÄRDIGHET	

16. Använd en ton i språket som tilltalar dina tänkta favoritkunder genom att först skapa personas. 

17. Var aktiv i sociala medier, men bara de du hinner med och länka till dessa från din hemsida. 

18. Visa upp omdömen från nöjda kunder, gärna publika omdömen från tex TripAdvisor. 

19. Skapa en genomarbetad Om oss-sida med en personlig ton. 

20. Gör det enkelt och inbjudande att kontakta dig, på det sätt som du vill bli kontaktad på. 

21. Skriv artiklar eller blogginlägg på sajten som hjälper kunderna att fatta rätt beslut. 

22. Våga ta hjälp av experter, externa konsulter kan hjälpa dig med alla ovanstående punkter. 
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FEM	SAKER	SOM	JAG	KAN	FÖRBÄTTRA	MED	MIN	HEMSIDA	FÖR	ATT	SÄLJA	MER	

Det här ska jag ta tag i direkt 

1 …………………………………………………… 
2 …………………………………………………… 
3 …………………………………………………… 
4 ………………………………………………….. 
5 ……………………………………………………. 

Lycka till!
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