
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 16/2 2018  
 
Plats: Riverside  
 
Närvarande: 27 personer fanns på plats, 23 klubbmedlemmar och 4 gäster.  

 
Gäster: Inge Bäckström från Rotary Skansen, Bengt Gustavsson inbjuden av Jens Pettersson, 
Monica Bang Lindberg inbjuden av Rolf Jonsson och Alexander Rahm inbjuden av Roger 
Salomonsson. 
 
Dagens program: Smarter Marketing. Föreläsare: Martin Söder 
President Kent Hägg hälsar alla välkomna och påpekar att det inte är någon idé att resa på semester 
för man är ändå snart hemma igen. Han tipsar vidare om att gå in och titta på hemsidan med Rent 
vatten i Kenya där det lagts ner ett stort arbete, www.rentvattenikenya.se. Det kommer ut ett mail 
angående möjligheter att köpa biljetter till vårkonserten 14 april. 
 
 
Smarter Marketing med Martin Söder  
Martin jobbar med digital marknadsföring. Företaget har funnits i regionen i ca tre år, med 
huvudkontor i Stockholm. Det finns behov av att vi finns lokalt. Grundarna har jobbat med it-
marknadsföring så länge de funnits. Han framhåller att det inte är bra att vara ogooglebar. Google är 
ganska dominerande idag. Tvåa kommer Bing, där vanligaste sökordet är Google. Det gör 50 000 000 
sökningar varje dag i Sverige. Mer än 50 % görs på mobilen. 2+ % av alla sökningar är nya och har 
alltså aldrig gjorts innan.  
 
Martin har extremt snygga hängslen (Det har även Roger Johansson). Martin har även livrem (Det har 
inte Roger Johansson).  
 
Smarter Marketing är ett ganska okänt varumärke i den här delen av landet. Vi som jobbar på 
företaget är varumärket. Hade det inte varit för att TV4 lade ner för 2 år sedan, hade inte Martin 
stått här idag. En förändring som då inte upplevdes så positiv, blev ändå det. Smarter Marketing 
jobbar numera med de flesta digitala kanalerna och han vill av dessa framhålla några. 
 
Facebook är idag världens största sociala media. Instagram har ungefär en tredjedel i antal 
användare. Många resonerar som att våra kunder inte finns där, men Martin menar att de måste 
våga pröva. Best practice på Facebook. Bilden skall vara kvadratisk, annars liggande, ingen text i 
bilden. Mellan 3-5 rader text och använd gärna hashtags, men inte fler än 5 st. Länk till hemsida. 
Skapa interaktion. 
 
Hemsidor idag är sällan anpassade för mobilen, vilket är jätteviktigt med dagens mobiler. Sidan 
behöver också vara säker. Är den inte det riskerar man förlora trafik. Det är såklart inte bra, om du 
vill ha besökare. Sidan måste vara snabb att laddas, annars tröttnar vi och lämnar. Max 5 sekunder 
får det ta. Hastigheten kan testas på olika siter, googla på ”mobile speed check url”. Kontaktsida är 
ett måste. Håll den uppdaterad, annars är det bättre att ingen ha.  
 
Youtube, här gäller film och du har fem sekunder på dig annars klickar man bort. Sjukt stor räckvidd. 
Galet!  
 
Bannerannonsering, ungefär som en tidningsannons i digitalt format. Tänk till vart den syns.  
 



Adwords - Ska ni göra något på nätet ska ni börja här. Kostnadsmässigt, allt från en krona per klick till 
465 kronor per klick, och det är begravningsbyrå i Göteborg som kostar det. Branscher som har lite 
mindre konkurrens är givet mycket billigare.  
 
Smarter Marketing sitter på Riverside om ni vill besöka. 
 

 
 
Mötet avslutades med att gratulera födelsedagspensionärerna Jan-Inge Berntsson och Roger 
Johansson med ett fyrfaldigt leve. 
 
Nästa vecka: EGO Jan Inge Berntsson 
 
Vid tangentbordet,  
Roger Salomonsson 


