
Stick ut ur mängden - 
Syns du inte, finns du inte!

ONSLIPAds
ENKLASTE SÄTTET ATT SYNAS PÅ GOOGLE



 

Tycker du om att få kunder?
85% av alla konsumenter söker efter lokala restauranger och 
butiker på Google. Hälften av de som genomför en sökning på 
sin telefon besöker också restaurangen/butiken inom 24h.

Varför behöver jag Onslips hjälp med digitala annonser?

Kunskap
Digital marknadsföring är svårt 
och kräver tekniskt kunnande

Tid
Digital marknadsföring är ex-

tremt tisdrävande

Budget
En digital byrå tar minst  
5000 kr/mån, exklusive 

annonsbudget



1. Var ute i god tid 

Kassasystem är på sätt och vis hjärtat i 
ditt företag. Det är därför viktigt att du 
har tid att utvärdera olika lösningar för 
att hitta rätt balans på funktionalitet,  
service och pris.
Missa aldrig en ny kund 
som söker efter dig på 
nätet 
Med ONSLIP ADS tar vi hand om allt. I tjänsten ingår:
• En digital marknadsföringsexpert som ansvarar för ditt konto
• Vi sätter upp ditt Google annonseringskonto
• 2 - 5 annonser
• Geografisk styrning t ex Kungsgatan, Stockholm eller Uppsala
• Rapport varje månad om hur dina kampanjer går

Endast 999 kr/mån + annonsbudget 
Annonsbudget beror på din ambition. Redan från 
500 kr/mån kan du få mätbara resultat



1. Var ute i god tid 

Kassasystem är på sätt och vis hjärtat i 
ditt företag. Det är därför viktigt att du 
har tid att utvärdera olika lösningar för 
att hitta rätt balans på funktionalitet,  
service och pris.

Så fungerar ONSLIP ADS

Annons – www.bestnapolipizza.se

Äkta Napolitansk pizza | Med smaken från Italien | 
bestnapolipizza.se

Vår v is ion: att skapa äkta napolitansk pizza på den 
högsta nivån. Vi v ill ly fta fram det kulturarv som 
pizzan är grundat ifrån.

Direkt till menyn

Boka bord

Annons - www. bestnapolipizza.se

Äkta Napolitansk pizza | Med smaken från 
Italien bestnapolipizza.se

Vår vision: att skapa äkta Napolitansk pizza på 
den högsta nivån. Vi vill lyfta fram det kulturarv 
som pizzan är grundat ifrån.

Direkt till menyn

Boka bord

Med en Google annons hamnar du först, ovanför alla andra 
sökningar och sticker ut ur mängden.



I annonsbudget ger 
resultat 
Sökord “pizza” med geografisk styrning till Linköping
• 2500 - Antalet Googlesökningar som annonsen 
visades i 
• 100+ Nya besökare till annonsens målsida (t ex din 
hemsida)

500 kr/mån

Enklaste och effektivaste sättet att synas på Google 



Kom igång direkt!
Gör så här och få fler kunder: 
1. Anmäl ditt intresse här: xxx

2. Onslips Digitala Marknadsföringsexpert hör av sig

3. I samråd med Onslips Digitala Marknadsföringsexpert 

bestämmer du din initiala annonseringsbudget (man kan börja 

smått och öka senare)

4. Signera ONSLIP ADS avtal

Luta dig tillbaka och vänta på dina nya kunder


