
8 fejl selv garvede online iværksættere begår og 
hvordan du tjener penge på at undgå dem.



HVEM ER RICCO?

Kort historie og frem til i dag.



THE RICCO MORTENSEN 
FOUNDATION

En fond som er en uddannelsesorganisation 
dedikeret til at undervise folk om hvordan 
de opnår succes med sin online business.



SPØRGSMÅL?

Still gerne spørgsmål undervejs…
Vi tager også spørgerunde til sidst.



FEJL #1

Du arbejder ikke på den
smarteste og mest optimale måde



Du har ikke lavet en plan!
(måske fordi du ikke ved 

hvor du skal starte?)



Du outsourcer ikke dit liv
(brug fx upwork.com)



Du laver ikke det som 
du er allerbedst til



FEJL #2

Du laver din søgemaskine-
optimering helt forkert eller du 

laver slet ikke nogen



Du har ikke styr på hvad en 
søgemaskines fornemmeste 

opgave er



Dit primære fokus er ikke 
at gøre det godt og nemt 

for den besøgende



FEJL #3

Du har ikke styr på din(e) 
målgruppe(r)



Du laver gammeldags en 
til mange kommunikation



Din niche er ikke 
defineret



FEJL #4

Dit website fungerer ikke som 
en konverteringsmaskine



Du har ikke 
konverteringer som mål



Dit website tilpasser sig ikke 
alle skærmstørrelser inkl. 
mobiler og trafikken SSL 

krypteret



Dit website er for langsomt
(test på webpagetest.org)



Du uddanner og hjælper ikke 
din besøgende og taler for 

meget om dig selv



FEJL #5

Du tænker kun salg når du 
kommunikerer på dine social 

media platforme



Du har ikke lavet en 
hensigtserklæring



Du har ikke besluttet hvem din 
målgruppe er på fx Facebook

(og det er nødvendigvis ikke dem 
der skal købe dit produkt!)



FEJL #6

Du skriver helt vildt 
kedelige e-mails



Du bruger ikke et professionelt
e-mail marketing system

(fx Campaign Monitor & MailChimp) 



Du har ikke en 
freebie til at få folks 

e-mail adresse



Du har ikke de der irriterende 
exit opt-ins på dit website

(fx OptinMonster)



FEJL #7

Du massekommunikerer når du 
laver dine online annoncer



Du har ikke opsat 
konverteringssporing



Du justere ikke dine annoncer 
efter hvilken adfærd din 

besøgende har på dit website



Du har ikke fastsat hvad et 
lead eller et køb (konvertering) 

maksimalt må koste



FEJL #8

Du har sat dig de forkerte 
mål i din online business



Du har ikke 
konverteringer som dit 

primære mål



Du konverteringstracker
ikke på dit website, e-mail 
kampagner og annoncer



Du tester ikke versioner
af dine websider

(brug Visual Website Optimizer)



DE 8 FEJL ER ALTSÅ:

1. Du arbejder ikke på den smarteste og mest optimale måde.

2. Din gør ikke det som er bedst for din besøgende (SEO).

3. Du har ikke styr på din(e) målgruppe(r).

4. Dit website fungerer ikke som konverteringsmaskine.



DE 8 FEJL ER ALTSÅ:

5. Du tænker salg når du kommunikerer på social media.

6. Du skriver helt vildt kedelige e-mails.

7. Du massekommunikerer i dine online annoncer.

8. Du har sat dig de forkerte mål i din online business.



HVORDAN SÅ MED WORDPRESS?
Valg af webhotel:

Hastighed, oppetid, staging area, backup, 

support, CDN, SSL
(fx wpengine.com)



VALG AF WORDPRESS TEMA
Vælg et med demo indhold med landing 
pages og gratis support, visual composer, 
sprog, mobile responsive og child theme.



EN LILLE OPGAVE:

Hvad hjælper du folk med på
dit website og hvad er dine 

konverteringer?
(snak med sidemanden i to minutter)



RICCOS FAVORIT PLUGINS
Yoast SEO (Google Analytics)

Smushit (komprimerer billeder)
Contact Form 7 (lækre formularer)

Social Media Auto Poster (deling af indlæg)
WPML (flere sprog af site & oversættelse)



RICCOS FAVORIT WEBSHOP PLUGINS

WooCommerce (fysiske produkter)
Easy Digital Downloads (elektroniske produkter)

Tip: Braintree er go’ som betalingsformidler, 
ingen opstartsfee, første 300.000 gratis, 

intercharge prismodel.



ANDRE FEDE VÆRKTØJER 
TIL DIT WORDPRESS SITE

OptinMonster (email exit opt-ins)
AddThis (social sharing)

Visual Website Optimizer (split tests)



HVAD KAN JEG HJÆLPE DIG MED?

Jeg kan lære dig at få overblik, lave 
strategierne, alt det tekniske og praktiske og 

hvordan du selv gør tingene (eller sætter andre 
til det).



ONLINE BUSINESS ACADEMY

Komplet udviklingsforløb med 20 live 
lektioner fordelt på 8 moduler med interaktivt 

online klasseværelse.



ONLINE BUSINESS BOOTCAMP
Tre dage sydpå i Barcelona eller på Cypern med 

12 iværksættere hvor du får tilrettelagt din 
skatteoptimering, outsource & design dit liv 

og komplet planlægning af din online strategi.



RÅDGIVNING
Til dig som kan og vil men ikke ved hvordan du 

skal tjene (mange) penge på din forretning, 
skatteoptimere, designe og outsource dit liv og 

gør ting på den smarteste og hurtigste måde.



SPØRGSMÅL?

Så er det nu at du bare spørger…



TAK FORDI DU DU LYTTEDE

Lær mere på
www.riccomortensen.dk


