
När du beställer ett webbhotellspaket 
från Loopia så ingår en rabattkod som du 
kan använda för annonsering via Google 
AdWords.

Om du har ett aktivt AdWords-konto så får 
detta inte vara äldre än 30 dagar för att du 
ska kunna lösa in din kod. Är kontot äldre 
kan du dock alltid skapa ett nytt.

Så här gör du för att skapa ett Google 
AdWords-konto och lösa in din rabattkod. 
När du genomför aktiveringen, läs alla 
instruktioner noggrant och notera att du 
kan komma att debiteras 50 kr i startavgift i 
samband med inlösningen av koden.

1. Besök http://adwords.google.com/ och 
klicka på knappen Starta nu på sidans 
övre högra hörn.

2. Välj Standardversion för att få tillgång 
till Google AdWords alla funktioner 
och klicka på Fortsätt.

3. Om du inte har ett Google-konto sedan 
tidigare väljer du alternativet Jag 
använder inte dessa andra tjänster och 
fyller i din e-postadress samt anger ett 
lösenord för tjänsten. Fyll i övriga fält 
och klicka på Skapa konto.

4. På nästa sida får du välja önskad valuta 
och tidszon. Välj Svenska kronor 
(SEK kr) och Sverige klicka på Fortsätt.

5. Nu har ett e-postmeddelande skickats 
ut till den e-postadress du angav under 
punkt 3. Öppna meddelandet i din 
e-postklient och klicka på länken i det.

6. Nu är din e-postadres verifierad och du 
kan logga in i ditt konto.

7. Välj nu fliken Fakturering följt av 
Faktureringsinställningar. Innan 
du kan lösa in din reklamkod måste 
du fylla i dina faktureringsuppgifter. 
Enklast och säkrast är att välja 
Fakturering i förskott med Kreditkort. 
På så vis stängs annonseringen 
automatiskt av när inbetalade pengar 
(plus reklamkod) tar slut, istället för att 
ditt kort automatiskt blir debiterat när 
så sker. Klicka på Fortsätt.

8. Klicka för att du godkänner Googles 
avtal och klicka därefter på Fortsätt.

9. Fyll här i dina kontokortsuppgifter och 
svara på övriga frågor. För att fylla i 
din reklamkod klickar du på ”Har du 
reklamkod - Klicka här”. Klicka till 
sist på Spara och aktivera.

10. Nu är det bara att börja annonsera.  
Bra hjälp med hur du gör detta hittar 
du på sidan http://adwords.google.com/
support/ 
 
Lycka till!

Inlösen av rabattkod för Google AdWords.

Loopia AB
Kopparlundsvägen 7B, 721 30 Västerås

Tel: 021-12 82 22
Fax: 021-12 82 33

E-post: info@loopia.se
Hemsida: www.loopia.se


