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Hvem er den bedste sælger?

Anders Jesper



Få styr på 
din forside









Action Tips
Til: Få styr på din forside

- Tydelig menu
- Vigtige info i toppen
- Stort top-element
- Ingen automatisk forsidekarussel
- Pas på banner-blindness
- Ingen højre kolonne
- Overskrift over produkter



Inspirér dine 
besøgende







Action Tips
Til: Inspirér dine besøgende

- Lav undersider med dine produkter i miljøer + links

- Optag videoer med produkter i brug + links



Opkvalificér dine 
besøgende













Action Tips
Til: Opkvalificér dine besøgende

- Indsæt guide i toppen af dine primære vareliste

- Indsæt badges og mærkater på varelister



Brugertest
igen og igen







Action Tips
Til: Brugertest igen og igen

- Bestil 5 brugertests fra Optuner.dk

- Hop i toget og test på mobil og desktop



Besvar dine 
kunders 

spørgsmål



- Kan produktet blive leveret inden weekenden?

- Hvordan bliver det leveret? Pakkepost, GLS, erhverv etc.? 

- Hvad hvis jeg vil returnere? Hvad koster det?

- Hvem står bag hjemmesiden? 

- Hvornår bliver pengene hævet? 

- Er det dyrere eller billigere end hos konkurrenterne? 

- Hvordan ser produktet ud på bagsiden?

- Hvad er det lavet af?

- Hvem er det velegnet til? 

- Skal jeg have noget med sammen med produktet? 

Typiske spørgsmål



Action Tips
Til: Besvar dine kunders spørgsmål

- Skriv ALLE kundespørgsmål ned (min. 25-50 stk.)

- Besvar spørgsmål og indsæt i FAQ + på undersider



Optimer dit 
tjekud-forløb



3 faser
1. Læg i kurven
2. Indkøbskurven
3. Afslut handlen



Læg i kurven
1. fase







Indkøbskurven
2. fase





Afslut handlen
3. fase



Splittest case



Anders Jesper

Hvem er den bedste sælger?











Splittest



Splittest

Frafald: 34%

Frafald: 19%



44%
flere besøgende 

videre til betaling



Forbedret 
konverteringsrate

16%



Action Tips
Til: Optimer dit tjekud-forløb
-> Fase 1: Få i kurven

- Giv tydelig besked, når vare lægges i kurven

- Brug gerne dimmed layer inkl.:
   - Ordreopsummering
   - Relaterede varer
   - Køb for X kr. og få fri fragt
   - Mulighed for ikke at få vist boks igen

- Vis derefter tydelig kurv oppe i højre hjørne



Action Tips
Til: Optimer dit tjekud-forløb
-> Fase 2: Indkøbskurven

- Tydelige steps i toppen
- Info om Trustpilot, E-mærke, fortrydelsesret mm.
- Køb for X kr. og få fri fragt
- Leveringsmetode + besked til speditør
- Valg af leveringsdato
- Kontaktinformationer - gerne inkl. billede
- Evt. info om prisgaranti (prismatch)
- Evt. korttekst



Action Tips
Til: Optimer dit tjekud-forløb
-> Fase 3: Afslut handlen

- Vis steps i toppen

- Fjern menu og andet fyld

- Tydelige inputfelter - gerne med hjælpetekst

- Ordreopsummering - evt. i højre kolonne

- Info om kundeservice - tlf. e-mail osv.

- Udnyt gerne kvitteringssiden til Facebook Like etc.



Gør mobil 
rigtigt



Ikke det samme!



Tænk i 
handlinger



Responsive 
or not



Action Tips
Til: Gør mobil rigtigt

- Gør det 100% eller vent

- Husk link til desktop version

- Adskil tablet og smart phones

- Skær alt “fedtet” væk

- Vær ekstremt handlingsorienteret

- Ikke nødvendigvis responsive



Ring til dine 
kunder



Action Tips
Til: Ring til dine kunder

Ring til 10 af dine seneste kunder og spørg:
- Hvor har du hørt om mig?

- Hvorfor valgte du at handle hos netop mig?

- Var det noget du var i tvivl om inden du foretag handlen? 

- Er der noget på hjemmesiden, som du synes kan gøres bedre?

- Hvis du var min direktør i morgen, hvad skulle ændres som det første?



Anders Jesper

Hvem er den bedste sælger?



Splittest



Splittest

Forbedret 
konverteringsrate: 16%







Splittest
Jesper vs. Anders



Splittest

Konverteringsrate: 35,4% Konverteringsrate: 27,5%

Jesper vs. Anders



Jesper konverterer

29%
bedre end Anders



Spørgsmål?
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