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Dåliga hemsidor missar affärer
Varje dag missar företagen i Sverige affärsmöjligheter för 100 000tals kronor på grund av hemsidor
som inte håller måttet. Det vanligaste felet är att de har fel typsnitt och fel färgsättning som gör
dem svårlästa och allt för många
klick för mottagaren att hitta den
sökta informationen. Samtidigt
har många hemsidor undermålig
sökmotoroptimering.
 - Det gör att många företag går miste om affärsmöjligheter då hemsidorna har
blivit en allt viktigare del i
företagens försäljningsstrategi och är ofta när det gäller presumera kunder den
första kontakten de har med
företaget, säger Bernd Lindemann, Bodafors. Det gäller
då att hemsidan är lättläst
och informativ för att få besökaren intresserad för en
vidare kontakt.
Hitta rätt
- En viktig del är också att
optimera webbsidan för

att hamna högre upp på
till exempel Googles organiska sökresultat. Samt
att hitta rätt länkar och förbättra rankningen, fortsätter han. Detta att hitta rätt
på webben är inte bara att
skriva text på hemsidan
och rätt ofta tillsammans
med en undermålig bild
som inte säger något som
utfyllnad. Webben är något
mer och har blivit ett viktigt
instrument för ett företags
marknadsföring, fortsätter
han.
Med stöd av Nässjö Nä-

ringsliv AB har Bernd Lindemann startat en kursverksamhet med halvdagskurser
genom sitt företag Studio
V19 AB i Bodafors för att
hjälpa företag att få framgång på webben. Under våren har det arrangerats fem
kurser och till hösten blir det
ffler.

Det var i sitt arbete
med layout och
grafisk design som
Bernd Lindemann
upptäckte vilka
möjligheter det finns
med en bra utformad
hemsida för ett
företag och startade
kursverksamheten.

Användarevänligt
- De som har varit på kurserna är från enmansföretag
till stora företag. Grundbudskapet i kursen är att en
hemsida måste vara användarevänlig och tillgänglig för
att få besökarna att använda
sig av den. Fungerar den inte
som förväntat eller är navigationen krånglig är besökarna borta med ett musklick. En hemsida måste vara
så direkt som möjligt med få
klick för en besökare för att
vara effektiv, förklarar han.
Som ett skräckexempel hur
fel det kan bli med fel hemsida har han från Tyskland.
Där gjorde ett stort finskt
företag reklam för tusentals
euro om fflygresor och hänvisade till en hemsida. Men
biljettbokningarna uteblev.
När de undersökte resultatet upptäcktes det att hemsidans text bara fanns på
finska.

- Om så detta är ett skräckexempel visar det hur fel det
kan bli med en hemsida
som i detta fall kostade reseföretaget tusentals euro,
som inte utformas rätt. Samma gäller att texten översätt
rätt och är anpassad till det
landet det är avsett för. För
varje land har sin affärskultur som texten anpassas till.
För en bra hemsida som är
lättillgänglig och användarevänlig och rätt utformad kan
vara det som ett företag behöver för att lyckas, påpekar
Lindemann
Bernd Lindemann arbetar också med layout och
grafisk design. Han är född
i Tyskland och flyttade hit
med sin familj 2003 efter att

har bott här på somrarna.
- I början var jag anställd
av Swedish Match, jobbade
med deras europäiska dotterbolag och gjorde bl. a.
designen till de reklamtändstickor som tillverkades.
Egen företagare blev han
2006.
Inga gränser
- Genom Swedish Match
hade jag täta kontakter med
Vetlanda och Sverige. Huset
i Bodafors som vi bor i köpte
vi för tolv år sedan. Företagen på kontinenten, som
inte längre ägs av Swedish
Match är bland mina stora
kunder, berättar han och
fortsätter:
- Med bredband och In-

ternet finns det inte längre
några geografiska gränser.
Jag har kunder både i Sverige, Tyskland och Österrike och arbetar med deras
marknadsföring i form av
layout av deras reklammaterial som logotyper, visitkort,
brevpapper och produktkataloger till exempel. Så den
erfarenhet jag har av marknadsföring och försäljning i
Sverige och Tyskland använder jag nu i kursverksamheten för att ge företagen en
orientering vom vad en bra
hemsida kan betyda för deras verksamhet. l
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