
SUPER SIMPEL

LINKBUILDING



LINK #1
Firmasite.dk

Firmasite.dk er et dansk firmaindeks hvor du

kan finde firmaer i et væld af forskellige

kategorier. 

Indekset indeholder en beskrivelse af hvert

firma, og det er muligt at vise telefonnummer,

kort og adresse på de registrerede firmaer.

Her kan du tilføje dit eget firma. Giv det en

god, unik beskrivelse med de vigtige

keywords og tilføj så dit link til din

hjemmeside. 

Brug dette link til din forside

Du kan oprette din profil her: https://firmasite.dk/post-
a-listing/

Udfyld felterne.

Det er vigtigt at teksten er unik og indeholder
minimum 150 ord. Hvis ikke, bliver opslaget
afvist/slettet

Dit link er online med det samme

Sådan gør du:

http://firmasite.dk/
https://firmasite.dk/post-a-listing/


LINK #2
Internetvejviser.dk

Internetvejviser.dk er et stort dansk

hjemmesidekatalog. 

Det er super nemt at tilmelde sig, og det

tager blot få minutter, så det bør du helt

sikkert afsætte lidt tid til.

Brug dette link til din forside

Inde under tilmelding skal du vælge din kategori. Den
fremgår ikke ved tilmelding. Så start med at finde den
kategori der passer bedst til din hjemmeside via
forsiden https://internetvejviser.dk 

Herefter kan du tilmelde dig via:
https://internetvejviser.dk/gratisoptagelse.htm 

Udfyld felterne og indsend formularen. 

Herefter vil dit link komme online.

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/
http://firmasite.dk/
http://firmasite.dk/


LINK #3
Digitaliser.dk

Digitaliser.dk er Digitaliseringstjenestens

sociale netværksplatform.

Den er tænkt som et vidensdelingsnetværk

omkring digitalisering i Danmark. Her kan du

oprette en profil og fortælle om dine

projekter - hvad enten det er din hjemmeside,

din instaprofil eller et online kursus. Du

bestemmer men brug de SEO keywords der

er vigtige for din virksomhed når du skriver

teksten.

Selvom der er lidt arbejde forbundet med det,

er linket stærkt og derfor anstrengelserne

værd.

Brug dette link på en SEO optimeret side

Gå til tilmeldingen på linket her:
http://digitaliser.dk/createuser

Du logger ind på følgende adresse:
http://digitaliser.dk/login

Log ind og klik på profilen øverst til højre på skærmen
og klik  ”Rediger profil”.

Skriv din profiltekst og tilføj links til din hjemmeside
inde i teksten. Du kan også nøjes med at tilføje links
under fanen Links.

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/
https://henrik-bondtofte.us6.list-manage.com/track/click?u=7b69d73f06897a30f0e03888c&id=917ec093ee&e=fa061d603c
https://henrik-bondtofte.us6.list-manage.com/track/click?u=7b69d73f06897a30f0e03888c&id=3f72f45f46&e=fa061d603c


LINK #4
Kultunaut.dk

Kultunaut er en online eventkalender og et

rigtigt stærkt link.

Det er dog vigtigt at sige at du ikke bare skal

oprette en fiktiv begivenheder. Overvej i

stedet at afholde et reelt event og sæt

datoen til langt ud i fremtiden, så linket bliver

oppe længe. Det kan være et gå-hjem møde,

en event hvor du fremviser dine produkter

eller endda et webinar. Find på et event der er

relateret til dine SEO keywords for den

støreste effekt.

Brug dette link på en SEO optimeret side

Opret din begivenhed på kultunaut. Klik her og gå til
siden hvor du opretter events.
https://www.kultunaut.dk/perl/quickadd/type-nynaut 

Følg nu blot anvisningerne.

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/


LINK #5
Linksbull.com

Linksbull.com er et stærkt internationalt

linkkatalog der vil give masser af god link-

juice til din hjemmeside. 

På siden finder du en oversigt over en lang

række webshops, blogs og sider generelt, og

du kan selvfølgeligt selv tilmelde din egen

hjemmeside.

Brug dette link til din forside eller en SEO

optimeret side

Opret profil her https://www.linksbull.com/add-link  

Udfyld felterne og opret din bruger profil

Du får en aktiveringsmail med oplysninger.

Log ind og rediger profilen, hvor du tilføjer et link til din
hjemmeside.

Linket er online med det samme.

Sådan gør du:

Bemærk: Det kan ske at du får en fejl-meddelelse om, at
en email ikke kunne sendes på sidste side efter tilmelding. 
Får du den besked er dit link altså tilmeldt og vil blive
synligt i løbet af få timer. 

http://internetvejviser.dk/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/


LINK #6
Worksome.dk

Worksome er landets største markedsplads

for freelancere og konsulenter. Her kan du

oprette jobopslag og oprette din helt egen

profil på websitet.

Du behøver ikke arbejde aktivt som konsulent

for at oprette en profil. 

Det er et stærkt link og vil give meget værdi

hvis du tager dig tiden til at oprette en profil.

Brug dette link til en SEO optimeret side

Opret dig som bruger på worksome.dk her:
https://www.worksome.com/dk/home 

Indtast navn, e-mail og password og din profil oprettes. 

Du kan importere information fra din linkedin profil.

Lav links til dine hjemmesider - op til 4 links

Vær obs på at profilen godkendes manuelt. Den vil
være aktiv i løbet af 2-3 dage.

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
http://worksome.dk/
http://worksome.dk/


LINK #7
About.me

About.me kan betragtes som dit eget online

visitkort. Her kan du oprette din profil med

logo og billede og indsætte links til de steder

du er til stede på de sociale medier.

Du kan naturligvis tilføje link til din

hjemmeside.

Brug dette link til forside eller SEO optimeret

side

Opret en brugerprofil her https://about.me 

Du kan oprette din bruger igennem e-mail, google
eller  Facebook

Gå ind på din profil og tilføj din hjemmesideadresse
samt eventuelle profiler på de sociale medier

Vælg evt at bruge en skabelom hvor du kan tilføje
tekst. På den måde kan du skrive tekst der er relevant
for din hjemmeside og dermed gøre linket endnu
mere relevant.

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/
http://linksbull.com/


LINK #8
Tupalo.dk

Tupalo.dk er et firmaindeks.

Hvis du har en virksomhed, og gerne vil være

synlig lokalt, er det vigtigt at få dig tilmeldt

disse databaser.  Det giver google

bekræftelse på at du bor hvor du bor. Det er

vigtigt ifht. lokal synlighed - altså når kunder

søger dit produkt i dit område.

 

Vil du gerne have mere lokal opmærksomhed,

er dette et rigtigt godt link. 

Brug dette link til din forside

Opret dig som bruger på Tupalo.dk ved at klikke her:
http://tupalo.com/da/users/sign_up

Gå ind på din profil og vælg  “Add a spot” i menuen til
højre

Udfyld dine oplysninger og tryk gem.

Dit link er online straks og du kan derfor også verificere
det med det samme.

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
http://tupalo.dk/
http://tupalo.com/da/users/sign_up


LINK #9
Webhavn.dk

Webhavn.dk er et katalog af rimeligt høj

kvalitet. 

Grunden er at ikke alle tilmeldte websites

bliver godtkendt, så dit site skal have en hvis

kvalitet for at blive optaget.

Du har både mulighed for at tilmelde din blog,

din butik eller bare din

virksomhedshjemmeside. 

Brug dette link til din forside eller en SEO

optimeret side

Start tilmeldingen her http://webhavn.dk/tilmeld

Udfyld de angivne felter

Bekræft 

Gem linket. Herefter vil det være online når admin har
gennemgået det - det tager typisk 1-2 uger 

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
http://webhavn.dk/tilmeld


LINK #10
Brownbook.net

Brownbook.net er et internationalt

firmaindeks, hvor du nemt og hurtigt kan

oprette dig. 

Det er ret stærkt, så jeg vil klart anbefale dig

at bruge et par minutter på at lægge dette

link.

Brug dette link til din forside

Opret din gratis profil her:
https://www.brownbook.net/business/add/

Udfyld felterne efter anvisningerne. Når det er gjort, får
du et link til aktivering på mail

Du får mulighed for at oprette login, hvis du senere vil
redigere din profil

Du har mulighed for at linke til din hjemmeside

Dit link går strakt online og du kan se det under din
profil. 

Sådan gør du:

http://internetvejviser.dk/
http://linksbull.com/
http://linksbull.com/
https://www.brownbook.net/business/add/

