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De hårde facts

● Mere end 900.000 flere e-handlende forbrugere i Danmark fra 2011 til 2019.
● Danskerne handlede for 146 mia. kr. online i 2019 (ny rekord).
● Flere ældre benytter sig af nettets muligheder.
● Forbrugere i alderen 25 til 44 år er dem, der handler mest på nettet.

Men hvorfor denne vækst?

● Den teknologiske udvikling.
● Mere serviceminded netbutikker.

Og hvad med corona?

● Den danske e-handel er i høj grad påvirket af krisen.
● Store ændringer i forbrugernes adfærd og køb.
● Forbrugerne bruger deres penge anderledes.

E-handel i danmark



Hvad er en online markedsplads og platforme?

● Digital platform, hvor forbrugere og virksomheder mødes online for at købe og sælge 
varer som eksempelvis Amazon.

● Google Shopping, Instagram Shopping, Facebook Shopping og E-mail marketing.

Hvad er fordelene ved at sælge online?

1. Mulighed for at nå ud til nye kundegrupper, som man ikke kan nå andre steder.

2. Mulighed for at accelerere din virksomheds vækst.

3. Ingen begrænsninger ift. en fysisk forretnings åbningstider (tilgængelig 24/7).

4. Udvidet kommunikation med kunderne.

Online markedspladser



E-handel handler IKKE kun om at sælge online - længere

● Kunder køber ikke produkter, de køber oplevelser.
● Tryghed, information, service, feedback, værdifuld kommunikation, meningsfulde 

tilbud og brugervenlighed - alle elementer er alfa og omega for din vækst.

Hvad er den digitale kunderejse?

● Købsprocessen er blevet langt mere kompliceret.
● Potentielle kunder undersøger, læser anmeldelser, sammenligner priser og kvalitet 

længe før, de vælger at købe.
● Digitale kunderejser er unikke.
● Den digitale kunderejse indeholder som udgangspunkt 5 stadier.

Den digitale kunderejse



Den digitale kunderejse

Awareness Consideration Conversion Retention Advocacy

Kunden bliver 
præsenteret for dit 
brand for første gang.

Metode:

Word of mouth, 
organisk søgning, 
sociale medier m.m.

Mål:

Skab interesse, opnå 
tillid og formidle 
relevant information.

Kunden har et 
behov/udfordring og dit 
produkt er løsningen.

Metode:

Trafik på webshop, 
sociale medier, 
retargeting m.m.

Mål:

Fremvisning af 
produkter, unikke fordele 
ved køb og værdifulde 
tilbud.

Kunden gennemfører sin 
første ordre via din 
webshop.

Metode:

Webshop, annoncering, 
telefon og e-mail 
marketing. 

Mål:

Brugervenlige 
betalingsmetoder, 
relevant information og 
udvidet kommunikation. 

Kunden fortsætter med 
at handle hos dig, eller 
også mister du dem.

Metode:

Social proof, e-mail 
marketing, retargeting 
m.m.

Mål:

Engagement, feedback 
og relevante tilbud samt 
brugen af kryds- og 
mersalg. 

Kunden får en 
ambassadørrolle for din 
virksomhed.

Metode:

Communities, sociale 
medier, chat-funktioner 
og e-mail marketing.

Mål:

Belønning for loyalitet, 
brugergenereret 
indhold og 
kundeanmeldelser.



Hvorfor er det vigtigt med en brugervenlig webshop?

● Brugervenlige webshops omsætter mere, da det er lettere for kunder at købe
● Kan kunden ikke finde dét, som de leder efter - springer de hurtigt fra igen
● Keep it simple!

En brugervenlig webshop indeholder:

● Simpel navigation
● Sætter sine kunder først baseret på deres interesser
● Visuel attraktiv
● Hastighed
● Genkendelig
● Responsivt design
● Skræddersyede landing pages
● Fleksible betalingsmetoder
● Tydelige CTA’er

En brugervenlig webshop



Hvad er en landing page?

● En landing page er en underside på din webshop, der er specialdesignet til at  
overtale besøgende til at handle på et bestemt tilbud.

● Landing Page Builders: Landingi, Unbounce eller Instapage. 

Hvorfor er det vigtigt med skræddersyede landing pages?

● Landing pages handler om at give kunderne den relevante information, guidning 
og oplevelse

● Besøgende køber sjældnere, når de føres ind på en produktside frem for en 
skræddersyet destinationsside*

Vi anbefaler, at dine landing pages skal indeholde:

● En klar Call-To-Action, visuelt attraktive billeder eller video, tydelige knapper, 
genkendelighed, social proof (anmeldelser) og simpelt design.

Landing pages



Hvad mener vi med shoppens hastighed?

● Webshops der loader langsomt fører til bruger-frustration, hvilket betyder færre 
besøgende og mindre omsætning. 

Test hastigheden på din webshop

● Brug 15 minutter på at teste din webshop på 
developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Hvad kan du selv gøre?

● Er problemet lokalt eller ej? (dårlig forbindelse)
● Kører du med for mange plugins/scripts?
● Fylder dine produktbilleder for meget?
● Er dine videofiler for store?

Shoppens hastighed



Test købsrejsen på webshoppen

Øvelse (Thinking Aloud Test):

1. Vælg en partner

2. Gennemgå hinandens digitale købsrejser i webshoppen (køb et produkt)

3. Brug 15 minutter på at give hinanden feedback - ta’ udgangspunkt i:

○ Brugervenlighed

○ Visuelt design

○ Tydelig CTA

○ Shoppens hastighed

○ Fleksible betalingsmetoder

○ m.m.

87% af dine potentielle kunder gennemfører ikke et køb, hvis købsrejsen er for lang eller kompliceret.



Hvad er Amazon?

● Amazon er et Marketplace - eller, en markedsplads på godt dansk
● Den perfekte eksport kanal til udenlandske markeder
● Amazon opererer lokalt på de markeder, hvor de er til stede
● Seller Central Konto: Administrér produktoplysninger, lager, betaling m.m. 

Hvor er Amazon til stede?

● Kina, Indien, Singapore, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, England, 
Canada, Mexico, Australien, Brasilien, Canada og USA

Hvorfor sælge på Amazon?

● Amazon er ikke kommet til Danmark endnu, MEN de har stadig 1,8% af 
internethandlen i Danmark

● I Tyskland har Amazon en markedsandel på 40%
● I Storbritannien har Amazon en fjerdedel af markedsandelen
● Kommer Amazon til Danmark?

Hvad er Amazon og hvorfor bruge det?



Professionel eller individuel konto?

● Individuel hvis du sælger mindre end 40 produkter om måneden
● Professionel hvis du sælger mere end 40 produkter om måneden

Seller og Vendor - hvad er forskellen?

● Afgørende for, hvordan du vil drive salg på Amazon
● Vendor handler om at sælge til Amazon (ren B2B salg)
● Seller handler om at sælge på Amazon (direkte til slutbrugeren)

Amazon FBA vs. FBM

● Er det dig eller Amazon, der skal stå for forsendelsen af dine solgte varer?
● FBA (Fulfillment By Amazon) er, hvor Amazon varetager alle forsendelser, 

returneringer samt kundeservice
● FBM (Fulfillment by Merchant) er, hvor du står for alle forsendelser, returneringer og 

kundeservice

Hvad skal du tage stilling til på Amazon?



Subscription fee

● Professionel: $40 om måneden
● Individuel: $0,99 pr. salg af produkt

Selling fee

● Referral fee som er en fast pris, du betaler pr. produkt (størrelsen afhænger af, 
hvilken produktkategori dine produkter tilhører (svinger fra 5% til 45%).

Shipping fee

● Har du valgt FBM opkræver Amazon ligeledes forsendelsespriser baseret på 
produktkategori og forsendelsestjenesten.

FBA fee

● Har du valgt FBA opkræver Amazon ligeledes fees for håndteringen af ordre og 
forsendelse af produkter.

Storage fee

● Hvis du er FBA skal du også betale en pris for at have dine varer på Amazon’s lager.

Hvad koster det at sælge på Amazon?



Hvad er Instagram shopping?

En samling af funktioner der bl.a. lader dig fremhæve produkter via dine organiske 
opslag og historier, eller lader folk opdage dine produkter i ‘Søg og udforsk’.

● Forretning: En butiksfacade, der kan tilpasses, så folk kan shoppe direkte på 

virksomhedsprofiler.

● Shopping Tags: Tags der giver virksomheder mulighed for at fremhæve produkter 

fra deres katalog i historier og i feed.

● Instagram Shops: En shoppingdestination i appen, hvor folk kan opdage produkter 

og brands.

● Instagram Checkout: Mulighed for at sælge produkter direkte på Instagram vha. 

Facebook Pay. Kun tilgængeligt i USA.

● Produktlanceringer: Kun tilgængeligt i USA.

● Live Shopping: Kun tilgængeligt i USA.

Instagram shopping
“See it, love it, shop it!”



Opsætning af Instagram Shopping

● Din Instagram skal være en virksomhedsprofil

● Du skal tilknytte din Instagram-virksomhedsprofil til din Facebook-side

● Du skal være  Business Manager-administrator

● Du skal oprette et produktkatalog i samme Business Manager

● Du skal eje din Instagram-virksomhedsprofil, Facebook-side og dit katalog i 

samme Business Manager

● Du skal have din virksomhed verificeret i din Business Manager

Opsætning af Instagram Shopping



Hvad er Facebook Shopping (forretning)?

● Nyere funktion/værktøj fra Facebook

● Præcis ligesom Instagram Shopping

● En tilpasset digital butiksfacade, hvor du kan inspirere dine kunder og fremvise 

produkter på din Facebook-side

● Du kan vælge, hvilke varer du vil vise frem, markedsføre med produktsamlinger og 

fortælle din brandhistorie med skrifttyper og farver, der kan tilpasses

● Tag dine produkter fra din Facebook-side

● Send potentielle kunder fra Facebook-forretning til din webshop

Sådan fungerer Facebook Shopping



Opsætning af Facebook Shopping

● Du skal ændre din Facebook-side skabelon til Shopping

● Du skal være  Business Manager-administrator

● Du skal oprette et produktkatalog i samme Business Manager

● Du skal eje din Facebook-side og dit katalog i samme Business Manager

● Vælg mellem at sende købere ind på webshop eller Messenger

● Implementering af Facebook Pixel på webshop

● Opsætning af automatiske beskedsvar

Opsætning af Facebook Shopping



Hvad er dynamiske annoncer på Facebook og Instagram?

● Promovér automatisk dit inventar til personer, som har vist interesse på dit website

● Bruger automatisk produktbilleder og beskrivelser fra dit katalog i Business 

Manageren

● Målretning mod personer, der allerede har interageret med dine produkter på 

shoppen eller mod en bred målgruppe, for at nå ud til folk, der endnu ikke kender 

dit brand

Hvad er fordelene ved at bruge dynamiske annoncer?

● Skræddersy indhold efter besøgendes interesser

● Fuldfør salget med retargeting

● Nå ud til folk, uanset hvor de er

Dynamiske annoncer



Opsætning af dynamiske annoncer

Før du kan oprette dynamiske produktannoncer, skal du bruge:

● Et katalog

a. Et katalog indeholder oplysninger (f.eks. priser og produktbeskrivelser) om 

de varer, du gerne vil annoncere med dine Facebook-annoncer

● En Facebook Pixel

a. Facebook-pixlen er et stykke kode, I lægger på jeres website. Det giver jer 

mulighed for at måle, optimere og opbygge målgrupper til jeres 

annoncekampagner.

Produkterne i dit katalog skal overholde Facebook’s

annonceringspolitikker



Hvad er Google Shopping?

● Annoncer med produktbilleder, som dukker frem, når du søger på et bestemt 

produkt på Google (kun gældende fysiske produkter)

● Du slipper for manuelt at opdatere annoncer med priser, lagerbeholdning osv., da 

det kører automatisk via et produktfeed fra din webshop

● Annoncen indeholder både billede af dit produkt, en titel, en pris og dit navn på 

virksomheden

● Mere kvalificeret trafik på din webshop, da besøgende allerede har set produktet, 

før de klikker

● Google Shopping fremgår 3 forskellige steder:

a. Over tekstannoncerne

b. I højre side ved siden af tekstannoncerne

c. Under fanen Shopping

Hvad er Google Shopping?



Over tekstannoncerne:

Hvad er Google Shopping?

I højre side:

Under fanen Shopping:



Mere trafik

● Større stigning af klikraten (CTR) i forhold til almindelige Google Ads

Kvalificerede kunder

● Du forbedre kvaliteten af annoncer ved at fremhæve dine produkter med f.eks. 
billeder og priser (du sparer også kunderne for en masse klik gennem siden)

● Længere fremme i beslutningsprocessen

Oftere visninger af annoncer (dobbelt eksponering)

● Oftere fremvisninger af produkter, hvis de er relevant for søgningen. Tekstannoncer 
vises på samme tid, såfremt man kører dette.

Hvorfor bruge Google Shopping?



Hvilke krav er der til Shopping-kampagner?

● Du skal både oprette en konto i Google Merchant Center og i Google Ads Manager

● Du skal forbinde din konti Google Merchant Center med din Ads Manager

● Dine Shopping-annoncer skal overholde Google’s annonceringspolitik

● Du skal oprette et produktfeed, som automatisk indsender produktdata via 

Merchant Center

● Du skal have en secure checkout på din webshop. Det betyder, at du skal have din 

side beskyttet med et SSL certifikat

Opsætning af Google Shopping



Hvad er e-mail marketing?

● Brugen af e-mails som salgskanal. Godt værktøj til at kommunikere direkte 
med målgruppen og skabe relationer, samt at sikre kontinuitet og 
fastholdelse.

Hvordan kan det bruges til at sælge produkter?

● Få folk over på dine lister (owned media) = kvalificeret målgruppe der 

allerede har udvist interesse. Subscriber til kunde. 1% konverterer - hvad 

med resten? De skal plejes og undervises mod et køb.

● Segmentér så du kan skræddersy indhold. Enten via lister, tags eller 

segments. 

● Personliggør dine e-mails: “Hej %FIRSTNAME%, jeg har hørt at du godt kan 

lide…”

● Brug automatisering. Onboarding, indholdsmail (køn, produktnyheder, “tak 

for dit køb” → Krydsalg/mersalg, win-back, leadscoring.

E-mail marketing



Brug data, og tag ikke beslutninger baseret på mavefornemmelse

● Dine nuværende kunder og deres køb, interesser osv.

● De besøgende på din webshop

● Dine målgrupper og deres online efterspørgsel/søgeord samt hvilke medier, de benytter sig af

Tænk ude fra og ind

● Husk altid at tænke kunden først - det er nødvendigt!

Tænk 360 graders online markedsføring

● Det er vigtigt, at excellerer på tværs af flere online kanaler

● Den digitale købsrejse er kompleks og fungerer på tværs af flere kanaler, så husk synergien 

mellem dem

Strategisk tilgang til e-handel



Hvad giver mest mening for dig?

Øvelse:

1. Vælg en partner

2. Brug 15 minutter på at drøfte, hvilke kanaler og fremgangsmåder, der giver 

mest mening i forhold til jeres respektive forretninger



Sådan måler du din succes

● Data, data og data!

● Test, test og test lige en sidste gang

● KPI’er

Effektive analyseværktøjer du bør bruge til din optimering

● Google Analytics

● Facebook Analytics

● Facebook Attribution 

Optimering



Sidste hacks og guldkorn

● Ta’ udgangspunkt i jeres data.

● Fremtiden ligger i at binde kanaler sammen.

● Indtænk personaliserede budskaber på tværs af medier.

● Ha’ et resultatdrevet mindset.

● Vær ikke bange for at prøve frem - vi opnår viden ved at 

teste, og der er ikke noget, der hedder spild af viden, når 

det kommer til salg af produkter online!

Afslutning
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Spørgsmål


