Google My Business
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Bättre synlighet via Google
Utbildning via Visit Sweden
•

Google my business

•

Google Maps / Street View

• Events
• Film
• 360-bilder
• Google Travel

Foto: Niclas Vestefjell

Google My Business
DMO kan hjälpa företag att synas via Google My Business
(DMO = Destination Manager/Marketing Organization)
•

Bättre sök för aktuellt företag och destination

•

Ersätter JH-databas på många fler sätt

•

Möjliggör statistik för hur många som söker etc ”Insights”

•

Hjälper kunden att hitta rätt snabbt

Vi kan göra listor att lämna till Google för att få PIN-koder för
företag som då får en Google My Business. Ökar exportmognaden!
https://support.google.com/streetview_trusted/answer/7623485?hl=en&ref_topic=7623484

Google My Business
Ø Beskrivning av verksamheten
Ø Adress, tel, web – med koppling
Ø Öppettider (öppet / stängt när kund söker info)
Ø Flera bilder (inomhus, utsida, maträtt, rum etc)
Ø Bokningsknapp
Ø Erbjudanden
Ø Q&A – Frågor och svar (vanliga frågor)
Ø Omdömen – respons (hantera kundnöjdhet)
Ø Vägbeskrivning via Google Maps
Ø Statistik – ”Insights”
https://support.google.com/streetview_trusted/answer/7623485?hl=en&ref_topic=7623484

”Places API” ﬁnns för a0 kunna integrera öppe7der
från GMB =ll egen hemsida.

Addera POI på Google
Maps
Addera sevärdheter som saknas på
Google Maps genom att logga in på
Gmail-konto, lägg in adressen, klicka
på ”Lägg till en plats som saknas” eller
sätt ut nålen på rätt plats.
Du kan även föreslå ändringar om du
upptäcker fel.

Instruktioner:

https://support.google.com/maps/answer/6320846?co=GENIE.Platfor
m%3DDesktop&hl=en

Addera bilder till POI
POI = Points of Interest
Ø Logga in med Google-konto
Ø Sök plats i Google Maps
Ø Gå till kamera-ikonen ”Lägg till ett foto”
Ø Ju bättre foto-kvalitet – desto högre rank

Events – Evenemang
Om du har strukturerad data på din sajt
så kan du använda Googles Data
Highlighter för att visa Google vilken
information som är vad – då kan Google
hjälpa till att presentera informationen
direkt i sökresultat!
Se filmen hur det går till:

https://www.google.com/webmasters/tools/datahighlighter?pli=1&siteUrl=https://jht.se/

Addera film till
destination/företag
Lägg upp dina ﬁlmer på e1 Youtubekonto
Logga in på di1 Gmail-konto
På Youtube: Klicka på ”Upload”, koppla
@ll rä1 post och klicka ”Publish”.
Tagga ﬁlmen med de sökord du tror a1
gästen söker eFer.
Sträva eFer a1 ge @1aren en känsla av
platsen och kulturen. Ge poten@ella
gäster en en bild av lokal gastronomi,
upplevelser, shopping etc.
h1ps://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.PlaUor
m%3DDesktop&hl=en

360 bilder/film
Du kan filma en restaurant, ett hotell, en
vandringsled m m. T ex från en kamera monterad
på en hjälm.
Gästen kan då få en bra bild inför en resa.
Demokratiskt ”resande” – för dem som inte kan
resa av olika skäl.

q Använd ”Street View App” för att ladda upp
dina filmer.
q Se t ex Kungsleden via Street View:

https://www.google.com/maps/@68.3607379,18.7827351,2a,75y,269.68h,81.29t/data=
!3m7!1e1!3m5!1sRD2Mf1tlewROpotNQV72zw!2e0!3e5!7i13312!8i6656?hl=sv-SE

Google Travel
Se $ll a' informa$onen är uppdaterad för
bästa sökresultat via Google Travel.
Funk$onen hämtar data från andra källor för
a' hjälpa besökare a' planera, boka och
resa.
Kontrollera a' informa$onen om din
des$na$on är korrekt – annars föreslå
ändring.
DMO – Report an Issue Form
h'ps://support.google.com/streetview_trus
ted/contact/dmo

Wikipedia
Google använder många källor för att
verifiera och hämta information. En källa är
Wikipedia.
Skapa eller uppdatera informationen om din
destination för att korrigera eller eliminera
felaktig information.

Nästa steg?
1. Sammanställa listor per des2na2on / kommun med
prioriterade turismföretag för Google My Business.
2. Kolla upp vilka av dessa som saknar Google My Business.
3. Lägga upp excel-lista med dessa företag och hjälpa dem få
veriﬁeringskod via Google ”My Business Provider”, för aL
sedan delge dem kod och hjälpa dem igång med aL skapa
sida. Anne samlar in listor.
4. Digitala transforma2onen – inspirera ﬂer aL göra mer för aL
synliggöra våra des2na2oner via sociala media, ﬁlm etc.
5. Jobba strategiskt med aL göra listor även för
sevärdheter/leder etc och lägga in bilder för de prioriterade
besöksmålen.
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