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Optimér salget i din webshop



Mikkel Lindberg

• 34 år

• Partner i Holder 100

• Executive MBA i iværksætteri og global marketing

• Arbejdet med webshops de sidste 15 år

• Boet i Næstved i snart 3 år



Optimér dit salg

Ofte har man 3 problemer:

1. Folk lægger ikke noget i kurven

2. Folk færdiggøre ikke deres køb

3. Købets størrelse er for lille

Når du optimere skal du vælge kun 1 problem at løse



Agenda

• B.J. Fogg og eCommerce
• Brugervenlighed (Folk lægger ikke noget i kurven)

• Triggers (Folk lægger ikke noget i kurven/Folk færdiggøre ikke deres køb)

• Sælg mere (Købets størrelse er for lille)

• Opsalg

• Mersalg

• Eftersalg

• Spørgsmål

Bemærkning om afgrænsning:
- Remarketing og teknikker udenfor 

webshoppen
- Optimering af livstidsværdien for 

kunden
- Gennemgang af splittest
- Gennemgang af tracking og 

analyse
- Gennemgang af gode/dårlige 

konverteringsgrader



B.J. Fogg

• Forbedre brugervenligheden
• Forbedre motivationen
• Mulige triggers



B.J. Fogg
I korte træk er mennesker dovne og derfor skal vi hjælpe dem.

Værktøjer:
- Forbedret søgefunktion
- Anbefaling af andre produkter
- Fremhævede:

- Tilføj til kurv
- Kurv
- Kasse



Forbedret søgefunktion

• Gør den visuel

• Tilføj autoudfyldelse

• Optimer eks: synonymer, fejl tast

• Lad brugeren filtrere resultaterne efter søgningen

• Cases:
• https://sportmaster.dk/ (Case: Ni)

• https://www.zalando.dk/ (Case: Tro)

https://sportmaster.dk/
https://www.zalando.dk/


Anbefaling af andre produkter

Dette kan hjælpe hvis kunden ikke fandt rette produkt i første omgang – og vi 
ikke ønsker eller forventer de går i søgningen igen.

Der er 3 primære strategier:

• Personificering – Baseret på brugerens adfærd og brugere som ligner 
brugerens adfærd (Kræver en ekstern løsning)

• Mest solgte / mest populære – Ofte i samme kategori eller baseret på en 
specifik egenskab

• Minder mest om – Produkter som har flest egenskaber og kategorier som 
matcher, kan kombineres med en sammenligning af produktnavne



Fremhævede: Tilføj til kurv

Det skal være NEMT at tilføje til kurven – gerne fra katalog visning

Generelt er det ikke en god ide at være kreativ på teksten.
Differencer andre knapper (CTA)



Fremhævede: Kurv

Gør den tydelig i din navigation.



Fremhævede: Kasse



Fremhævede: Kurv & Kasse

Prøv med en pop-up når en kunde lægger noget i kurven



B.J. Fogg: Triggers
Når det er nemt at købe skal vi øge motivationen ved hjælp af triggers.

Typiske triggers:
- Gør det personligt
- Begræns tilgængeligheden
- Social proof
- Fear of Missing Out (FOMO)



Trigger: Gør det personligt

Brug ord som du/din.

Hav en chat på siden der invitere til hjælp



Trigger: Begræns tilgængeligheden

Begrænset antal

Begrænset tilbudsperiode



Trigger: Social proof

Testimonials / Reviews

Andre har også købt

”Person” har lige købt



Trigger: Social proof

Testimonials / Reviews

Andre har også købt

”Person” har lige købt



Trigger: Social proof

Testimonials / Reviews

Andre har også købt

”Person” har lige købt



Trigger: Fear of Missing Out (FOMO)

Populære strategier:

- Altid giv en deadline på dine tilbud

- Hav sæson / dags tilbud

- Tilbyd de første X kunder rabat på et produkt

- Tilbud de første X kunder et gavekort

- Gør det tydeligt at de skal bestille snart



Sælg mere

Opsalg

Mersalg

Eftersalg



Sælg mere: Opsalg

Præsenter produkter som koster mere af samme type



Sælg mere: Mersalg

Præsenter komplementære produkter. 

Gøres enten på produktsiden eller i kurven



Sælg mere: Eftersalg

Efter kunden har købt – tilbyd at tilføje produkter til din ordre:

Husk at lad disse tilbud kun løbe i 5-15 minutter

Strategier:

- Dyre fragt – men hurtigere

- Prioriteret forsendelse

- Køb flere af samme produkt til reduceret pris

- Køb komplementære produkter til reduceret pris

- Giv rabatkupon ved sign up på nyhedsbrev



Spørgsmål


