
R.E.D eFound
För effektiv sökmotorspositionering
Sökmotorer är den i särklass viktigaste kanlen för inköps- och 
informationsinsamling på internet. 90 procent av alla internetanvändare 
använder regelbundet sökmotorer för att aktivt söka efter varor och 
tjänster. Med R.E.D eFound synliggör vi ert företag på internet och ökar 
lönsamheten för er webbplats.

Hamna högt på Internet 

Sökmotorpositionering är en metod att synliggöra en webbplats på Internet via 
olika sökmotorer. AltaVista, Google, MSN, Spray/Lycos och Yahoo är ett par av 
de största och de låter Internetanvändare söka efter webbplatser som behandlar 
specifika ämnen. Sökmotorpositionering syftar till att lista ett företags webbplats 
med en så bra placering som möjligt med målsättningen att hamna högst bland 
konkurrerande företag.

Optimering för optimalt resultat

70 procent av alla klick på en webbplats genereras av en sökmotor. Det är i regel 
sökningens 10-30 första länkar som får trafiken.
För att uppnå en sådan topplacering är det viktigt att företagets webbsidor 
är optimerade med de specifika sökord och sökfraser som internetanvändarna 
förväntas söka på. Optimeringen av dessa webbsidor sker genom att html 
koden i dokumentet anpassas så att sökmotorernas indexeringsalgoritmer 
lättare kan bedöma hur relevant sidan är för specifika sökord. När webbsidan 
väl är optimerad måste den registreras (submittas) till sökmotorerna och de olika 
katalogtjänsterna.

R.E.D eFound för lyckad exponering på internet

I vårt arbete ingår att analysera, optimera och registrera era webbsidor. Vi be-
vakar och förbättrar regelbundet er placering på sökmotorerna och för rapporter 
och statistik som ligger till grund för en fortsatt lyckad exponering på Internet.  

 
Registrering av webbplatsen

Med R.E.D eFound, vårt avancerade program för sökmotorspositionering börjar 
vi med att analysera och optimera webbplatsen. När samtliga webbsidor är 
optimerade laddas de upp på er webbserver. Därefter förbereder vi för själva 
registreringen.
Vi registrerar era webbsidor hos uppemot 200 st av de största sökmotorerna 
och katalogtjänsterna över hela världen. Informationen anpassas utifrån varje 
enskild sökmotors egna specifikationer vilket förhindrar att registreringen kan 
ses som spam. En sammanställning över vilka sökmotorer som registrerat webb-
platsen och när detta gjordes presenteras i en rapport som underlättar framtida 
nyregistreringar.
 
För vidare information om R.E.D eFound och en kostnadsberäkning för just ditt 
företag är du välkommen att kontakta oss!

REVENGE ENTERPRISE DEVELOPMENT AB BOX 8044, SE-104 20 STOCKHOLM, SWEDEN

TELEPHONE: +46 (0) 8 - 692.36.00 FACSIMILE: +46 (0) 8 - 669.00.88 E-MAIL:  INFO@REVENGE.SE ONLINE: HTTP://WWW.REVENGE.SE

R.E.D eFound

Analys och optimering:

•  Analys och optimering av alla webb-

 sidor utifrån angivna specifikationer.

•  Analys och optimering av webbsidans

 titel, META Nyckelord, META beskriv-

 ningar och övriga META taggar,

 exv copyright och adressinformation.

•  Påminnelse av nyindexering för

 sökmotorerna med mera.

Uppladdning till webbserver:

Samtliga optimerade webbsidor laddas

upp på er webbserver. R.E.D kontrollerar

så att alla länkar (bild- och urllänkar) är 

100% korrekta och förbereder därefter för

själva registreringen.

Registrering:

Registrering sker till uppemot 200 st av

de största sökmotorerna och katalog-

tjänsterna.

Informationen anpassas utifrån varje

enskild sökmotors egna specifikationer.

•  Bekräftelse skickas automatiskt till

 R.E.D som kompletterar informationen

 till sökmotorena.

•  Registeringsrapport skickas till kunden. 

•  Vi gör även manuell registrering hos

 olika katalogtjänster.

Regelbunden bevakning:

• Vi bevakar regelbundet placeringen

 genom att söka på utvalda sökord.

• Vi bevakar webbplatsens popularitet

 hos utvalda sökmotorer (antal länkar/

 referenser från andra webbplatser).

• Vi kan bevaka era konkurrenters

 placering på sökmotorerna och

 sammanställa vilka nyckelord de

 använder samt vilka webbplatser som

 länkar/refererar till dem.


