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Därför rekommenderar vi GO MO Group
som SEO-leverantör
Som VD och marknadschef har jag genom åren upphandlat och samarbetat
med en rad webbyråer. Aldrig tidigare har jag hittat någon som så fulländat
möter mina önskemål och krav som GO MO Group. De tickar i alla boxarna:
Kundförståelse, affärsmässighet, teknisk kunskap, omvärldsanalys och – inte
minst – förmåga att kommunicera hela vägen från upphandling till leverans.
Min tillit är total.
Vi upphandlade GO MO Group för ett genomgående SEO-arbete för vår
hemsida, efter flera misslyckade SEO-satsningar. Redan efter första mötet
med Gabriel Ghavami på GO MO Group kände vi att vi inte behövde träffa

några fler byråer. Gabriel visade från allra första början att han förstått vad vi
behöver för att vilja ”committa” oss till en större investering, dvs inte bara
vackra ord utan rapporter och fakta som redovisar varför och hur vår
investering kommer löna sig. Gabriel är tydlig med vilka resultat han kan
lova, men även med vad han inte kan lova.
Äntligen en SEO-byrå som fattar vad det handlar om.
Att vara expert på det man säger sig vara expert på, det borde vara en
självklarhet, men tyvärr inget man kan räkna med hos en SEO-byrå. GO MO
Group bygger inte sin kunskap på vad som gällde på Google för ett år sedan
utan vad som gäller här och nu.
Att dessutom följa med oss och kunna redovisa och förklara vad som händer
hela vägen – utan att i onödan uppta vår tid – det är stort. Go Mo Group har
dessutom levererat ett antal extra tjänster utan att jag behövt säga mer än
pip – och utan att de tagit en krona extra betalt för det.
Förmågan att skapa både förtroende och goda resultat.
GO MO Group har helt enkelt det vi söker hos en leverantör: Toppkompetens
inom sin bransch, enastående servicenivå och en genuin vilja att det ska löna
sig för oss att anlita dem.
Eva Rosengren
Delägare Lära för Livet

Du är övertygad om att pull-marketing, datadrivet och digital
marknadsföring är framtiden - då blir vi den optimala
partnern
Marknadsavdelningens roll och möjligheter har förändrats blixtsnabbt de
senaste åren.
Sverige står inför enorma utmaningar och många i näringslivet har halkat

efter den digitala evolutionen. Konsumenten är idag helt drivande och vi
företagare måste haka på, kosta vad det kosta vill! GO MO bygger proaktiva
och målmedvetna team som med fullt fokus jobbar ihop för att i alla lägen
kunna erbjuda marknadens mest kompletta sökmotoroptimeringstjänst (SEOtjänst).
FÖRTROENDEUPPDRAG OCH REKORDSTART
Även 2021 började på topp då vi fick in nya prestigeuppdrag ifrån bl.a. två
Fortune500 bolag inom B2B. Där ingår även internationella uppdrag som att
hantera Content Marketing och SEO på flera internationella marknader.
GO MO GROUP I SIFFROR
Bollen har precis satts i rullning och det roliga ligger framför oss. Ambitionen
är att växla upp ytterligare och målet är att växa med ytterligare. Gruppen
omsätter ca 45 msek (12/2020 siffror).
Stor del av framgången beror på hårt arbete och ett enormt fokus, men det
faktum att vi lyckats kapitalisera på paradigmskiftet inom den digitala
världen, och att Google ändrat spelreglerna för den organiska rankningen är
också bidragande.
För mer info: www.gomogroup.com
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