
Sådan bygger du 
produktsider i din 
webshop, der får 
folk til at klikke 
tilføj til kurv 
og købe

- og som du selv
kan gøre, selvom du
ikke har en ph.d. i internet



Først og fremmest
oprigtigt TAK fordi du
har hentet vores e-bog

Jeg tænker, at du har hentet e-bogen, fordi du er webshopejer 

eller hjælper med at drive en webshop.

Formålet med dit arbejde er at sælge produkter - og gerne mange produkter.

Er det ikke rigtigt?

Det behøver ikke at være svært. Men det kræver, at du ved hvad der skal til.

Du er allerede godt på vej, skal jeg sige dig, fordi du forstår vigtigheden af gode

produktsider. Ellers havde du jo ikke hentet denne e-bog. Dine produktsider har 

nemlig ét formål: At få dine besøgende til at klikke ‘tilføj til kurv’.

I denne e-bog får du alle de tips og tricks, som mit team og jeg har indsamlet

gennem vores arbejde med hundredvis af danske webshops.

Vi ved hvad der skal til for, at dine produktsider bliver til knivskarpe salgssider, 

som både Google og dine kunder kommer til at elske.

God læselyst!

Louise fra GenieWords
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Produktbilleder
som hvis dine kunder 
havde produktet 
i hånden
I en fysisk butik har du mulighed for at skabe en særlig stemning fra det øjeblik, dine 

kunder træder ind i butikken: Den rigtige musik, den rigtige duft, den måde du viser dine 

varer på og indretningen af butikken. Dine kunder kan se, røre, afprøve og endda dufte til 

dine varer. Det er altsammen en vigtig del af købsoplevelsen, der giver dine kunder lyst til 

at købe.

Samme mulighed har du ikke i en webshop - men du kan komme tæt på.

Vi starter med det visuelle, nemlig dine produktbilleder. 

Du skal igennem følgende overvejelser:

 » Skal du vise mere end ét billede?

 » Sådan tager du dine egne professionelle billeder

 » Billedkomprimering for hurtig loadtid

 » Fordelen ved at bruge dine egne produktbilleder

 » Sådan gør du det lettere for Google at finde dine billeder (SEO)

Skal du vise mere end ét billede?

Antallet af billeder, du skal præsentere på dine produktsider, afhænger selvfølgelig af, 

hvad du sælger.

Du skal vise dine produkter, som dine kunder ønsker at se dem. Du kan besvare mange 

spørgsmål ved at vise de rette billeder.
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Lad os dykke ned i nogle eksempler.

Livsstilsprodukter
Hvordan vil stolen se ud i en stue? Hvor stort er armbåndet på et håndled? Hvordan vil 

blusen se ud på min krop?

Når du sælger livsstilsprodukter har præsentationen af dine produkter afgørende 

betydning for, om din nye kunder bliver klar til at købe.

Følgende billeder er need-to-have for dig, der sælger livsstilsprodukter:

 » Produktbilleder med neutral baggrund

 » Miljøbilleder hvor produktet er i brug

Nice-to-have: 

 » Videoer

Lad os starte med et eksempel fra et 

dansk smykkebrand, Camille Brinch.

Det Camille Brinch gør rigtig godt er, at 

præsentere produktet på flere måder:

1) Det uundværlige billede af produktet på 

neutral baggrund, hvor man kan se alle 

detaljer.

2) Miljøbilledet hvor produktet ses på en 

stylet model.

3) Billedet der besvarer det uundgåelige 

spørgsmål: “Hvordan ser produktet ud på et 

håndled?”.

4) En kort simpel video af armbåndet med 

et håndled, der drejer.

Du kan fortsætte din research på

www.camillebrinch.dk
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Samme fremgangsmåde bruges af den 

danske webshop New Nordic Home, der 

sælger interiør i nordisk stil. Dog bruger de 

ikke video til at præsentere deres 

produkter.

Her er ses et eksempel fra deres webshop.

Du kan fortsætte din research på

www.newnordichome.dk

Sælger du modetøj eller briller, så er metoden den samme.

Dog står dine kunder uden tvivl med spørgsmålet: “Hvordan vil det se ud på mig?”.

Jeg vil nu præsentere nogle eksempler 

for dig, som er i den avancerede ende.

Ace and Tate sælger kvalitetsbriller til 

gode priser.

Hvis du troede, det var umuligt at prøve 

briller online, så er Ace and Tate beviset 

på det modsatte. Hos Ace and Tate har 

kunden mulighed for, via sit webcam, at 

prøve brillerne på.

Du kan fortsætte din research på

www.aceandtate.com
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Skims designer og sælger tøj, der passer til alle størrelser og kropstyper.

For at understøtte deres mission om, at tøjet skal passe alle størrelser, har de taget 

produktbilleder på modeller i alle størrelser. Det giver et godt billede af, hvordan blusen/

bukserne/t-shirten sidder på forskellige kropstyper.

Du kan fortsætte din research på www.skims.dk

Fødevareprodukter
Sælger du vin, nudler, kød eller køkkenredskaber? Så er det ikke nødvendigvis variationen 

af billeder, der gør udslaget for dit salg.

Følgende billeder er need-to-have for dig, der sælger fødevareprodukter:

 » Produktbilleder med neutral baggrund

 » Billeder af produkterne i brug såfremt der er behov for at 

fremme forståelsen for anvendelsen og resultat

Nice-to-have: 

 » Videoer

Lad os dykke ned i nogle eksempler.
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Hos Den Sidste Flaske sælger de god vin til 

markedets bedste priser.

De har ikke et studie til deres produktskud, men de 

har fundet en god metode til at tage billeder, der 

ligner en million, uden at det koster det.

Den Sidste Flaske har stor succes med deres 

smagekasser, og derfor er det en kategori, de gør 

særlig meget ud af. Derfor laver de korte 

præsentationsvideoer af smagekasserne med 

webshoppens ejer, så kunderne får endnu flere 

informationer end de kan finde i produktteksterne.

Fortsæt din research på www.densidsteflaske.dk

Hos danske Pandasia sælger de asiatiske 

dagligvarer. Det er nudler, sushi-kits, karrypasta, 

Bubble Tea - alle de asiatiske dagligvarer du kan 

drømme om. 

 

Pandasia bruger primært leverandørens 

produktbilleder, som er produktbilleder på neutral 

baggrund, samt et billede af produktet, hvor det 

indgår i en asiatisk ret.

Ejeren af webshoppen kender alt til de typiske 

spørgsmål, der kommer fra kunder. “Hvad er 

forskellen på alle de nudler, og hvilke retter bruges 

de typisk i?”. AnhDu, som ejer webshoppen, 

besvarer disse spørgsmål i videoer på 

produktsiderne for nudler.

Fortsæt din research på www.pandasia.dk
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Sundhed og kosttilskud
Når du sælger produkter, der er med til at forbedre dine kunders sundhed og velvære, så er 

det ikke produktbillederne, der er afgørende for salget - medmindre (Selvfølgelig er der en 

undtagelse) at dine billeder er så uprofessionelle, at dine kunder mister tilliden til 

produktet.

Når det kommer til vores sundhed, så går vi ikke på kompromis med kvaliteten. Vi skal 

have tillid til, at producenten og forhandleren er til at stole på.

Følgende billeder er need-to-have for dig, der sælger produkter inden for sundhed:

 »  Produktbilleder med neutral baggrund

Nice-to-have: 

 » Videoer

Jeg kommer tilbage til, hvad jeg mener med professionelle billeder. Men lad os alligevel 

tage et eksempel i denne kategori. Det kommer fra Natur Drogeriet. Det er rent, simpelt og 

ikke mindst troværdigt.

Materialer og maskiner til byggebranchen
Der er stor forskel på, om du sælger en hammer eller en gravko. Jo mere avanceret 

værktøj du sælger, des mere information i form af tekst og billeder bør du inkludere. 

Følgende billeder er need-to-have for dig, der sælger til byggebranchen:

 » Produktbilleder med neutral baggrund

 » Billeder af produkterne i brug såfremt der er behov for at 

fremme forståelsen for anvendelsen og resultat

Nice-to-have: 

 » Videoer
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Skal jeg fremhæve et godt eksempel, 

så bliver det Croni, der producerer 

minilæssere. En minilæsser er et køb 

med en lang beslutningsproces. Det 

Croni gør særlig godt på 

produktsiderne er, at vise produktet i 

flere situationer og i de miljøer, som 

minilæsseren typisk anvendes. 

Billedeksemplet beviser en af Cronis 

USP’er for deres minilæsser - nemlig 

at den er lille og stærk.

Du kan fortsætte din research på www.croni.dk

Sådan tager du dine egne professionelle billeder

Nu har jeg nævnt professionelle billeder et par gange. Men hvad er det egentlig jeg mener, 

når jeg siger professionelle billeder? Her er jeg nødt til pointere, at et professionelt billede 

sagtens kan tages med en nyere iPhone. Kvaliteten af mobilkameraer er blevet så god, at 

du muligvis allerede holder dit “professionelle” kamera i hånden lige nu.

Så tillykke med det ;)

Nu skal du blot kende til de faktorer der gør, at et billede ser professionelt ud. Det 

kommer vi til i denne rækkefølge:

 » Eksponering - ikke for meget, ikke for lidt

 » Ægte farver - få styr på hvidbalancen

 » Høj opløsning - undgå pixelerede billeder

 » Skab en ensartet billedstil på tværs af dine produkter

Endvidere kommer jeg med en anbefaling til en app, du kan downloade gratis, og som vil 

hjælpe dig med at redigere dine billeder.
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Eksponering - ikke for meget, ikke for lidt
Når du tager dine billeder, så skal du sikre dig, at billedet hverken er for lyst eller mørkt. 

Jeg har kastet min kaffekop op i vinduet og lavet tre eksempler til dig, så du kan se 

forskellen på eksponering:

Hvis du ikke kan ramme den perfekte eksponering, eller ikke ved hvordan du gør, når du 

skyder billedet på telefonen, så er der selvfølgelig en løsning.

Jeg er selv hyppig bruger af app’en Lightroom. Den findes i en gratis version, som 

imødekommer dit behov for simpel billedredigering. I Lightroom har du mulighed for at 

skrue op og ned for eksponeringen - også i skyggerne på dine billeder. Det er altid en 

fordel, at skyde billederne med en anelse undereksponering (så billedet er mørkere end 

ønsket), fordi du har mulighed for at skrue op for lyset i Lightroom.

Ægte farver - få styr på hvidbalancen
Hvidbalancen har betydning for, hvordan farverne ser ud på dine billeder. Er hvidbalancen 

skæv, så vil dine billeder enten fremstå gullige eller blålige.

Det er bedst forklaret ved at vise 

to eksempler:
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Eksempel A har en skæv hvidbalance, der gør farverne gullige, mens eksempel B har en 

perfekt hvidbalance. Eksemplerne er to kosttilskud, hvor præsentationen af produkterne 

har stor betydning for, om vi som forbruger har tillid til produkterne. Sælger du fx. 

kosttilskud, så skal du stræbe efter Eksempel B.

Et godt tip til altid at ramme den perfekte hvidbalance er, at skyde dine billeder i dagslys. 

Vær opmærksom på at kunstig belysning fra loftslamper vil drille hvidbalancen, samt gøre 

det svært at korrigere hvidbalancen i en app som Lightroom. Dette kan du undgå ved at 

bruge dagslys.

Høj opløsning - undgå pixelerede billeder
Dette afsnit hedder produktbilleder, som hvis dine kunder havde det i hånden. Med det sagt, 

så skal dine kunder kunne se produktets detaljer, form og funktionaliteter tydeligt.

Derfor skal du undgå pixelerede billeder, som er resultatet af et billede, der er for lille.

Skab en ensartet billedstil på tværs af dine produkter
Din webshops stil og udtryk på tværs af funktionaliteter og billeder er dit brand. Når du 

skaber en ensartet billedstil, er du samtidig med til at løfte webshoppens visuelle brand 

identitet.

Det er ikke alle nystartede webshops, der har råd et fotostudie. Men du har mulighed for 

at løse foto-udfordringen på en anden 

måde. Lad mig vise dig eksempler på 

webshops, der har fundet en ensartet 

billedstil, og som ikke kræver 

professionelle billedkompetencer.

Det første eksempel er igen fra Den Sidste 

Flaske. Webshoppen tager altid deres 

billeder fra det samme bord med den 

samme vinkel. Dette er med til at give 

webshoppen et ensartet og flot udtryk.
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Jerome Vintage sælger 

genbrugstøj i luksusklassen via 

egen fysisk butik, webshoppen og 

Instagram.

De kører altid med én fast model 

og en hvid fotobaggrund. Jeg kan 

garantere dig for, at billederne er 

skudt med en iPhone eller 

lignende (og at de ikke korrigerer 

hvidbalancen). Alligevel formår de 

at skabe et cool look, som er i tråd 

med deres brand.

Du kan fortsætte din research på www.wearephoenix.dk

Billedkomprimering for hurtig loadtid

En langsom webshop driver kunderne væk. Derfor er det vigtigt at dine billeder er 

komprimerede så din webshop loader hurtigt. Filformatet “.jpg” plejer at være det bedste 

valg for webshops, fordi det fylder mindst. Dog kan jpg-formatet være med til at forringe 

farvekvaliteten. Alternativt kan du gemme dine billeder i “.png”.

Flere webshopsystemer komprimerer billederne automatisk. Ellers skal du gemme dine 

billeder et i mindre format efter redigeringen og helst under 300 KB, ellers bliver din 

webshop langsom, og du risikerer at dine kunder mister tålmodigheden og forlader 

webshoppen.

Skal du have komprimeret mange billeder på én gang, og ikke har adgang til Photoshop, 

så kan du bruge https://tinyjpg.com.
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Fordelen ved at bruge dine egne produktbilleder

Billeder fra din leverandør er udmærket at bruge, eftersom de er taget professionelt. Men 

vil du tage skridtet videre, så er dine egne produktbilleder guld værd. Nu vil jeg fortælle dig 

hvorfor.

Dine egne billeder er en del af dit brand. Det kan give din webshop en skarp identitet, når 

du kører med dine egne produktbilleder.

Der er penge at tjene for dig, der har en god placering i Googles søgeresultater - også i 

den fane, der hedder ‘billeder’. Google vil altid vise så mange forskellige billeder som 

overhovedet muligt i søgeresultaterne.

Det betyder, at du får en fordel, hvis du bruger dine egne billeder.

Derved kommer du til at ligge bedre placeret i Googles søgeresultater, OG du vil skille dig 

ud fra dine konkurrenter.

Sådan gør du det lettere for Google at finde dine 
billeder 

Jeg siger det lige igen: Der er penge at tjene for dig, der har en god placering i Googles 

søgeresultater.

Det er på Google vi søger, når vi skal købe noget. Det er her vi gør vores research og 

træffer vores valg.

Derfor er SEO (søgemaskineoptimering) en vigtig del af dit arbejde i din webshop - også 

når det kommer til produktbilleder.

Det første sted du skal søgemaskineoptimere dine billeder, er i produktbilledernes 

filnavne. Et filnavn som “IMG00045.jpg” eller “Billede5.jpg” er et direkte no go. 
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Det siger ingenting om dit produkt. Derimod er filnavne som “Brun_læder_dametaske.jpg” 

eller “Nike_air_løbesko_mand.jpg” relevante for Google, da Google kun kan læse teksten. 

Husk at bruge tegnet _ mellem hvert ord.

Udfyld også ALT-tags når du uploader dine billeder til din webshop - beskriv hvad der er på 

billedet i dine ALT-tags. Så gør du det lettere for Google og for dine kunder at finde 

produkterne i en Google-søgning.

Det er tidskrævende arbejde, men det betaler sig - bogstaveligt talt.

Produkttekster som hvis 
du talte direkte til din 
kunde i din butik
Flotte, tydelige, professionelle produktbilleder er vigtige. Det samme er de tekster, der er 

på dine produktsider. Det er teksterne, der skal besvare de typiske spørgsmål, dine kunder 

har til dine produkter.

Følgende skal du inddrage, når du skriver sælgende produkttekster:

 » Produkttitler der giver mening

 » Du skal tale det samme sprog som din målgruppe

 » Få alle detaljer med der er nødvendige for at beslutte et køb

 » Fremhæv produktfordelene og kundens udbytte

 » Forkæl Google med produkttekster, der sender dine produkter til tops i 

søgeresultaterne
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Produkttitler der giver mening

First things first. Rejsen med gode produkttekster starter med gode produkttitler.

Så hvad skal dine produkter hedde i din webshop?

Giv dine produkter navne, som giver mening for dine kunder (og for Google).

Hvis du fx. er kunstner, og sælger dine malerier på lærreder og plakater, så har du med 

garanti givet din kunst en titel. Men ofte siger titlen ikke særlig meget om, om produktet 

er en plakat eller på lærred. Hedder dit maleri Sunrise Kingdom, så ville jeg give det 

produkttitlen “Maleri: Sunrise Kingdom” eller “Maleri: Sunrise Kingdom 150 x 200 cm”. Det 

samme gælder, hvis det er en plakat: “Plakat: Sunrise Kingdom” eller “Plakat: Sunrise 

Kingdom 70 x 100 cm”

Tal det samme sprog som din målgruppe

Når du skal skrive dine produktbeskrivelser, skal du skrive direkte til din målgruppe. Der er 

stor forskel på, om du henvender dig til en strikke-entusiast der skal i gang med at strikke 

tofarvet Royal Quilting mønster, en teenager der leder efter en højtaler til Roskilde 

Festival, eller en indkøbsansvarlig der køber ind til IT-virksomhedens nye 

konferencelokale.

Derfor er det vigtigt, at du kender din målgruppe, så du ved hvilken sprogform du skal 

bruge til at skrive dine produktbeskrivelser.

Her er eksempel med SOUNDBOKS i HiFi Klubbens webshops: Bliv blæst bagover af en 

tsunami af lyd! Dette batteridrevne monster kan spille i evigheder og tage masser af tæsk.

Eller som her hos Panduro Hobby, hvor børn kan designe deres egen kæphest (Yes … det 

findes!): Hobby Horse skelet, højde 83 cm i alt, hvoraf kæppen udgør ca. 50 cm. Lav din egen 

kæphest/Hobby Horse af dette fine skelet med kæp af træ og hestehoved i blød plys. I vores 

sortiment har vi alt, du kan forestille dig af maling, stof, perler og DIY-kits til at give din nye ven 

præcis det unikke look, den fortjener.
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Få alle detaljer med der
er nødvendige for at
beslutte et køb

Mængden af detaljer du skal inkludere i dine 

produkttekster afhænger af hvor avanceret et 

produkt, du sælger. Det kan være informationer 

om størrelse, model, materiale, vægt, 

vaskeanvisning, brugsanvisning, ingrediensliste 

osv.

Skriv produktets specifikationer i et klart sprog uden 

nogen dikkedarer, så det fremstår skarpt, præcist og er 

nemt at læse. Punktopstilling er en god fremgangsmetode til at 

få meget information gjort overskueligt og læsbart. Jo flere spørgsmål 

du kan besvare på forhånd, jo større er chancen for salg.

Fremhæv de vigtigste ord med fed og brug overskrifter og underoverskrifter for at 

fastholde på kundens opmærksomhed.

Fremhæv produktfordelene og kundens udbytte

Når du skriver en produktbeskrivelse, fortæller du typisk om hvad produktet kan. For at 

skabe et stærkere beslutningsgrundlag og øge chancen for, at kunden handler i din 

webshop, kan du fremhæve produktfordelene samt fortælle hvad kunden får ud af det.

Kan du give kunden en følelse af, at de allerede ejer produktet? Ved at skabe en historie 

eller situation omkring dit produkt med kunden i centrum, inspirerer du kunden til at 

handle hos dig.

Hvis du har svært ved at få sådan en beskrivelse i hus, så prøv at starte sætningen med: 

”Forestil dig…” og afslut med, at beskrive hvad din kunde vil føle eller opnå, når de har købt 

dit produkt.

             Start med at spørge
             dig selv:
                Hvilke spørgsmål besvarer jeg igen

                og igen på mine produkter?

            Svarene kan du med fordel

         skrive ind i dine produkttekster.
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Forkæl Google med produkttekster der sender dine 
produkter til tops i søgeresultaterne

Lad mig starte med at fremhæve én ting, du ikke må gøre: Du må aldrig kopiere dine 

konkurrenters produkttekster. 

Dine konkurrenter (nogle af dem i hvert fald) har brugt oceaner af tid på at skrive deres 

produkttekster. Det er deres tekster. Hvis du kopierer teksterne, og de finder ud af det, så 

får du en stor og irriterende regning fra deres advokat.

Det kan dine konkurrenter nemt undersøge ved at bruge tjenester som fx. www.

whocopied.me. Du kan gøre det samme, når du har brugt langt tid på dine egne 

produkttekster.

Tænker du alligevel at tage chancen og stjæle en god tekst, så er det Google der kommer 

efter dig. Google straffer dig med at forringe dine placeringer i søgeresultaterne - og det 

har selvsagt også økonomiske konsekvenser i form af færre salg.

Så fik vi sat det på plads.

Men hvad så med dine leverandørers produkttekster? Selvom du gerne må tage nogle 

leverandørers tekster, så kommer det dig sjældent til gavn - igen fordi du ikke er den 

eneste, der bruger de tekster.

Det du skal gøre er at lade dig inspirere og derefter omskrive produktteksterne. Det er 

noget Google kan lide.

Når vi taler om gode placeringer på Google, så taler vi altid om at arbejde med SEO.

Lav en søgeordsanalyse så du kan du få et indblik i, hvilke søgeord dine kunder bruger, når 

de søger efter dine produkter. Herefter kan du bruge ordene til at skrive 

søgemaskineoptimerede produktbeskrivelser.
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At implementere søgeord i dine produktbeskrivelser samt i dine title tags og meta 

descriptions, kan hjælpe dig til bedre placeringer på Google. Du må dog ikke pakke dine 

beskrivelser til randen med det samme søgeord og have en overnaturligt høj 

koncentration af netop dette ord. Det kan have modsat effekt.

Tving ikke søgeordene frem i dine tekster. Brug søgeordene naturligt og fokusér på LSI – 

latent semantic indexing. Det er relaterede søgeord til det, du sælger. Sælger du løbesko, så 

kan du bruge ord som “sportsudstyr”, “løbeudstyr” og “udendørssko” udover dine primære 

søgeord, i dine produktbeskrivelser. 

Tillid er altafgørende. 
Simple tricks der skaber 
tillid til din webshop
Vi bliver bombarderet med historier om webshops, der snyder deres kunder. Stjålne 

kreditkort, falske produktbilleder og ordrer der aldrig bliver sendt.

Derfor har vi en sund skepsis, når vi handler på nettet.

Så hvordan kan du bevise, at din webshop er et trygt sted at handle?

En troværdig webshop er alfa omega for webshoppens konverteringsrate og dermed, hvor 

meget du sælger. I dette afsnit giver jeg dig gode råd til, hvordan du skaber tillid med en 

troværdig webshop.

Sådan får du en troværdig webshop, som sælger mere:

 » Tilliden skal skabes over knækket

 » Skab tillid med social proof

 » Synliggør dine betingelser
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Tilliden skal skabes over knækket

Det første sted i din webshop, du skal arbejde med at skabe tillid, er over knækket. Over 

knækket er det første, du kan se på skærmen uden at scrolle ned.

Det er langt fra alle, der lander på webshoppens forside som det allerførste. Typisk vil 

man lande på en produktside eller en kategoriside. Derfor kan du med fordel arbejde med 

tillidsskabende elementer i webshoppens topbar. Topbaren er synlig på alle siderne i din 

webshop.

Tillidsskabende elementer kan være Trustpilot, returret, garanti, fri fragt eller hvis din 

webshop er e-mærket.

Her kommer eksempler:

Eksemplerne er endeløse. Så hvis du ikke arbejder med din webshop på samme måde, så 

skal du i gang.
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SSL-certifikat

En anden ting du skal have sat checkmark ved er, at din webshop skal være SSL-

certificeret. Dette vil fremgå helt oppe i din webshops URL øverst i browseren. 

Starter din URL med https eller http? Hvis den starter med https, så er siden SSL-

certificeret.

Hvis du bruger Chrome vil du se en lille hængelås til venstre for adressen:

Det betyder, at den data du får ind via fx. en kontaktformular, login eller checkout er 

krypteret. Det er vigtigt, så du ikke risikerer at nogen stjæler de informationer, som dine 

kunder giver dig.

Hvis din webshop ikke er SSL-certificeret, så kan du få dette gjort gennem din webhost - 

det er typisk der, hvor du har købt dit domæne i tidernes morgen.

Skab tillid ved hjælp af social proof

Mange forbrugere læser kunde- og produktanmeldelser, før de foretager et køb. Vi stoler i 

højere grad på anmeldelser fra andre mennesker, end vi stoler på forhandlerne selv.

Det gør vi, fordi vi er flokdyr - og det skal du udnytte.

Social proof er også et værdifuldt aktiv til produktbeskrivelser, da det kan bevise, at man 

ikke er den eneste person, der finder denne vare værd at bruge penge på. Vis eksempler 

på anmeldelser af dine produkter. Fortæl hvis der er mange der kan lide produktet, du 

sælger. Er der eksperter som anbefaler produktet? Skriv det. Det styrker troværdigheden 

om produktet og vi har lettere ved at tage beslutninger andre før os også har taget.
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Anmeldelser hjælpe dine kunder til at træffe en beslutning. Derfor bør du lægge en 

strategi for hvor og hvordan, du vil indsamle anmeldelser fra dine kunder.

Men hvordan får du flere anmeldelser?

De gode anmeldelser kommer ikke af sig selv. Vi har en tendens til at give lyd fra os, når vi 

er utilfredse. Er vi glade og tilfredse, så siger vi ikke så meget - det gælder også for dine 

kunder. Som webshopejer skal du derfor smøge ærmerne op, for at få høstet de gode 

anmeldelser.

Det mest oplagte tidspunkt at hente anmeldelser ind er efter en kunde har modtaget sin 

ordre. 

En god måde at gøre det på, er at sende dine kunder en automatisk mail efter et køb hos 

dig. 

Trustpilot er godt udgangspunkt at modtage anmeldelser med. Men der er også fordele 

ved at få dine kunder til at anmelde direkte på produktsiden for det produkt, de købte. På 

den måde vil kundeanmeldelsen ligge i din webshop i stedet for på en ekstern side som 

Trustpilot. Dette vil også give SEO-fordele, da der kommer nyt indhold i din webshop, 

hvilket skaber højere relevans og bedre placeringer i Google-resultaterne for din webshop.

Synliggør dine betingelser for handel og levering

Placér dine handels- og fragtbetingelser samt returpolitikker, kontaktoplysninger, CVR-

nummer og andre vigtige oplysninger i webshoppens footer, så de altid er tilgængelige, 

uanset hvilken side kunden besøger i din webshop.

Det skal være nemt at kontakte dig.

Brug gerne logoer på kendte samarbejdspartnere, fx Postnord, Nets, GLS, Trustpilot, VISA, 

MobilePay m.fl., som kunderne kan forholde sig til.
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Mersalg: 
Sådan skubber du
størrelsen op på dine 
kunders
gennemsnitsordre
Dette tal skal du have styr på: Hvad er værdien af en gennemsnitsordre i min webshop?

Når du kender dette tal, så kan du arbejde målrettet med at øge værdien på din 

gennemsnitsordre. Det vil hjælpe dig med at træffe bedre valg ift. optimering og 

markedsføring senere.

Det er der forskellige metoder til:

 » Minimumsordre for gratis fragt og andre gaver

 » Mersalg med produktpakker og krydssalg med komplementære produkter

 » Livechat med kundeservice for hurtige spørgsmål

Minimumsordre for gratis fragt og andre gaver

Gratis fragt er en hyppig anvendt metode til at få kunder til at lægge en ordre. Men gratis 

fragt alene er ikke altid den bedste løsning. Du kan nemlig risikere at miste penge, hvis 

dine kunder lægger små ordrer, hvor fragten sluger din fortjeneste. Derfor er det en god 

idé at definere en minimumsordre, der giver adgang til gratis fragt. Det er også en effektiv 

metode til at nudge dine kunder til at lægge større ordrer.

Når du kender din gennemsnitlige ordreværdi, kan du fx. lægge 30% oveni det beløb som 

din minimumsordre for gratis fragt.

Det behøver nu ikke være gratis fragt, som din minimumsordre giver adgang til. Det kan 

også være en gratis gave.
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Mersalg med produktpakker
og krydssalg med 
komplementære produkter

Når du vil have dine kunder til at købe 

flere produkter, så kan du tilbyde 

produktpakker der koster mindre, end hvis 

man skulle produkterne enkeltvist.

Fordi du viser hvordan man bruger 

produkterne i samspil, så er du samtidig 

med til at øge værdien for det enkelte 

produkt.

Se eksemplet her fra Eventyrsport

Et andet eksempel er fra Pandasia, som sælger mange forskellige kits. Her har man 

mulighed for selv at vælge til og fra i de kits, som Pandasia har sammensat for kunderne:

Krydssalg i form af “Andre der købte XX 

købte også XX” og “Andre produkter du 

måske vil synes om” er også på listen 

over hyppigt anvendte metoder, som 

webshops bruger til at skubbe til 

ordreværdien.

Når du krydssælger skal du gøre det, så 

det passer til hvert produkt. Udvalget af 

anbefalede produkter skal ikke være 

overvældende for kunden. Desuden 

giver det heller ikke mening, at forsøge 

at krydssælge en shampoo til 300 kr., 

når kunden sidder og studerer på et 

hårelastik til 50 kr.
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Livechat med kundeservice
for hurtige spørgsmål
 

Vi er utålmodige, krævende og har tårnhøje forventninger, når vi er på jagt online. Vi vil 

have levering nu. Vi vil have adgang nu. Vi vil have svar nu. Ikke om 5 minutter, men nu.

Hastighed er en afgørende faktor for webshops. Den gode nyhed er, at du kan vende det til 

din fordel og endda øge værdien på din gennemsnitsordre.

Live chat er det ultimative salgstrick, fordi det først og fremmest handler om god og 

personlig kundeservice.

Ifølge data fra Forrester er besøgende, der anvender chatten i webshops, 2,8 gange mere 

tilbøjelige til at købe sammenlignet med dem, der ikke anvender chatten. Kunder, der 

anvender chatten, har en ordreværdi der ligger 10-15% over de kunder, der ikke anvender 

chatten.

Boost dit salg:
Hvis du skulle sætte dit 
salg på autopilot med én
markedsføringskanal, så 
skulle det være denne
Gennem denne e-bog har jeg skrevet r-i-g-t-i-g meget om Google.

 » Fordi det er en markedsføringskanal, hvor du kan ramme dem, 

der aktivt googler det, du sælger

 » Fordi det er en kanal, som de fleste virksomheder prioriterer 

i deres online markedsføring

 » Fordi Google kan booste salget i webshops
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Du kan også få nye kunder med Google - endda 
uden at røre en finger

Hvorfor ved jeg det?

Fordi, så længe der er en efterspørgsel på det du sælger, så kan du sælge uden at røre en 

finger (Næsten).

Til dig, der tænker “hvad snakker du om?”:

Du kender sikkert det her:

•  Du sætter dig foran din skærm.

•  Formulerer et Facebook-opslag, som du har gået og brygget på i dit hoved hele 

ugen.

•  Skyder det afsted og booster opslaget for nogle hundrede kroner.

•  Du kører ud og henter børnene - mens du krydser fingre for, at dit opslag har ramt 

nogen, der lægger en ordre i din webshop.

Findes der en mere fantastisk måde at sælge på?

Ja, for søren!

Prøv lige i stedet at forestille dig det her:

•  Du sætter dig foran din skærm.

•  Men du skriver ikke et opslag på Facebook.

•  Du går bare online og ser, hvordan dine salg drypper ind.

•  I morgen sker det samme - og igen dagen efter - og sådan bliver det ved. Uden at 

du skal røre en finger.
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Hvilket af de to scenarier giver mest mening for 
dig?

Scenarie 1, hvor du skal skrive Facebook-opslag og nyhedsbreve hver eneste gang du vil 

sælge noget. Det er endda uden garanti for at du rammer nogen, der skal bruge det, du 

sælger.

Scenarie 2, hvor du i dét sekund, nogen skal bruge det du sælger, rammer vedkommende 

med en relevant annonce, uden at du skal røre en finger?

Yes, det er muligt - og det ikke sci-fi.

Og nej - det kræver ikke, at du har en doktorgrad i tankelæsning.

Forskellen på de to scenarier er enkel - og nu skal du være opmærksom:

Der findes to måder, du kan markedsføre dig på online.

Type 1 er jeg-forstyrrer-dig-lige-med-et-random-tilbud 
markedsføring (push-markedsføring)

Det er den slags annoncer, du får smidt i hovedet hver eneste dag på Facebook, 

Instagram, eb.dk osv. Her handler det om at skabe et behov hos kunden. Når du laver 

push-markedsføring kommer du selvsagt til at ramme en masse mennesker, der måske/

måske ikke skal bruge det, du sælger.

Type 2 er banke-banke-på-jeg-vil-gerne-købe-noget-af-dig 
markedsføring (pull-markedsføring)

Her kommer kunden til dig. Kunden kommer ikke til dig, fordi du tilfældigvis har råbt højt 

om din virksomhed - men fordi de leder efter det, du sælger.
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Kigger vi på online markedsføring, så er det præcist hvad Google Shopping-annoncering 

gør for dig som webshopejer.

Google Shopping bringer kunden til dig, men kun når kunden aktivt leder efter de 

produkter, du sælger.

Det kræver ikke engang tankelæsning, så længe du har styr på dine produkttekster som 

beskrevet i afsnit 2 i denne e-bog.

Google Shopping giver dig adgang til den placering på Google, hvor guldet ligger - nemlig i 

toppen:

Hvor kan du lære mere om Google Shopping?

Vi afholder et hav af gratis livestreams og webinars i Google Shopping, hvor vi lærer dig, 

hvordan du kommer i gang med Google Shopping.

Du kan finde aktuelle livestreams på www.ivaekst.dk/kurser


