Kundcase: Westling Värdering

Omsättningen tredubblades
på åtta månader
Westling Värdering med Jajja SEO
Topp-10 placeringar på de
viktigaste sökfraserna

Ökad konvertering från fler
relevanta besökare

Ökad omsättning
med 200 %

UTMANINGEN

Ny hemsida och
få besökare
Jonny Westlings nya hemsida syntes inte tillräckligt bra på
Google. Med bättre synbarhet och fler besökare skulle det nya
bolaget Westling Värdering AB få den lyftkraft det behövde.

J

onny Westling kände till Jajjas produkter sedan tidigare. Senast Jonny var
kund hos Jajja ökade både besökarantalet och omsättningen.
I april 2014 var den nystartade verksamheten i behov av bättre synbarhet och
fler besökare.
De kunder Westling Värdering sökte skulle bli betydligt lättare att nå med
hjälp av höga placeringar på Googles organiska träfflista.

Om Westling Värdering
Westling Värdering AB värderar varulager, samlingar, inventarier, polisbeslag
och lösöre. Det innefattar bland annat klockor, smycken, silver, konst, möbler,
lampor, glas och bruksföremål. Westling Värdering vänder sig främst till företag och myndigheter.

LÖSNINGEN

Trafikdrivande innehåll
och relevanta länkar.
Jonny tog själv kontakt med Jajja våren 2014. De tidigare erfarenheterna av
produkter och service gjorde valet lätt. Efter samtal med ansvarig säljare Erik
Mattiasson föll valet på Jajja SEO.Tillsammans med projektledare Mohamed
Lamaa utvecklades tankarna kring den nya hemsidan.

”Jag hade byggt en ny hemsida och ville ha hjälp med
synligheten på Google då jag visste att bara jag syns
bättre där så kommer fler uppdrag att komma”

Jonny Westling, VD Westling Värdering AB

Jajja tog fram nytt trafikdrivande innehåll, konverterande Google-träffar och
påbörjade inlänkningsarbetet. Parallellt med detta tog Jonny Westerling fram
nytt målgruppsanpassat innehåll till hemsidan.

RESULTATET

Fler besökare tredubb–
lade omsättningen
Westling Värdering växte starkt under 2014. Under hösten valde de att uppgradera från Jajja SEO Basic till Jajja SEO Small, en satsning som ligger i linje
med företagets ambitioner.
I rapport- och statistikverktyget Mitt Jajja kan Jonny följa hemsidans utveckling i realtid. Han har nu kontroll över sin synbarhet, sina trafikdrivande landningssidor och sina besökare.
Innehållet på hemsidan uppdateras löpande av både Jajja och Jonny. Nya
landningssidor förväntas vara på plats inom kort.
Jajja SEO har betytt mycket för utvecklingen av den nya hemsidan och nysatsningen i bolaget. Jonnys stora engagemang återspeglas tydligt i hemsidans
innehåll och bidrar starkt till samarbetets positiva utfall.

”Jajja levererar helt klart de resultat jag önskar och
behöver – De hjälper mig med utvecklingen av min
hemsida, synligheten på Google och detta syns
tydligt i min omsättning.”

300%

ökad omsättning
under 2014.

144%

fler träffar i Googles
organiska sökresultat

Funderar du på hur ni kan synas bättre och få in fler
besökare från er målgrupp?
Ring oss på tel. 08-546 66 200

MAXIMERA DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Simply more business
Smart synlighet på Google och fler potentiella kunder.
Detta är några av fördelarna med Jajja Leads & Jajja SEO

Världens mest effektiva sätt att få kontakt med
fler av dina besökare
I snitt 250% fler kundkontakter
från befintlig trafik

Ett växande register med
potentiella kunder

Tjäna mer pengar för
varje år som går

Vi stärker din närvaro på Google, driver relevant trafik och hjälper dig
möta besökarnas behov direkt på din webbplats.
Fler relevanta besök som
leder till affärsmöjligheter

Stärkt närvaro på Google
för dina produkter & tjänster

89%

använder en sökmotor
innan de genomför
ett köp.
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Tryggt samarbete för
långsiktigt resultat

68%

menar att SEO är deras
viktigaste marknadsvertyg
för försäljning via nätet.

