
Hvordan Snitt Reklamebyrå hjalp 

Bærum Trafikkskole å dominere i sin 

kategori på nett

«De er faglig dyktige, og gir god personlig 
oppfølging slik at misforståelser og problemer 
unngås. De er også konkurransedyktige på pris. 
Det er en glede å være kunde hos Snitt!»

Misfornøyd med daværende byrå og resulater på web  

Bærum Trafikkskole hadde ambisjoner om vekst, men 

var ikke ikke fornøyd med daværende byrå, som 

hverken var flink til å lytte eller klarte å skape gode 

resultater. De trengte en samarbeidspartner som 

kunne hjelpe dem til å lykkes!

Vekstdrevet design over tid 

Valget for Bærum Trafikkskole ble Snitt Reklamebyrå. 

Gjennom gradvis, kontrollert og resultatrettet 

utbedring av webside og SEO tok Snitt dem til nye 

høyder. Gjennom kontinuerlig optimalisering og 

forbedring på alle områder, fikk de en solid 

tilstedeværelse på nett. 

Nr. 1 på søk i Google 

Bærum Trafikkskole troner 

på toppen i søk etter 

stedsnavn + kategori.

Lokal SEO/Min bedrift 

Synliggjøring av bedriften på 

Google gjennom «Min 

Bedrift», viser raskt god 

informasjon ved søk. 

Godt og synlig renomme! 

Godt rykte på nett er 

essensielt og verdt å vise 

frem! Bærum Trafikkskole 

har mange gode 

anmeldelser som var viktig å 

få frem for nye potensielle 

kunder. 

Sitelinks synlig på Google 

Viktige lenker er godt synlig. 

Gjør at kjøreskolen virkelig 

er uunngåelig å se, og 

hjelper besøkende å gå 

direkte til ønsket tjeneste.

Optimalisering over flere år 

Med vekstdrevet design får man mest ut av nettsiden 

og verdien den skaper for bedriften på nett. 

Tradisjonelt har man en stor «redesign og rebranding» 

hvor hele nettstedet og merkevaren forbedres, 

etterfulgt av en «passiv periode» hvor man dessverre 

lar nettstedet forfalle og bli utdatert. Så tar man en 

ny runde fra start.  

 

I Snitt gjør vi kontinuerlig forbedringer som driver salg 

kontinuerlig. Ingen «passiv periode», men en god 

nettside fra start, som også søkemotorene plukker 

opp og fremhever ved søk.  
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«Det er viktig for oss å være godt synlig på 
Google, slik at veien blir kort fra søk til salg. Dette 
klarer Snitt, og vi ser gode resultater på alle flater 
hvor det er viktig for oss å lykkes!»

Frode Flø Larsen 

Daglig Leder hos Bærum Trafikkskole

Økt antall sidevisninger 

Nettstedet har fått i 

underkant av 40% antall 

unike sidevisninger og 

kurven er stadig stigende. 

 

Økt antall henvendelser 

Og aller viktigst har 

henvendelser økt betydelig  

med fullt belegg på 

kjørelærerene i 2021. 


