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FORRETNING PÅ 
NETTET ?
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E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER
Hvad er formålet med webshoppen ?
Få del i kagen på nettet ? Overflytte salg fra fysisk outlet, nå et andet marked med de samme 
varer, nå det samme marked med andre varer, møde kunderne på deres nye indkøbssted ? 
Hvordan differentierer du dig, hvordan skal kunderne opleve dig anderledes ?
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Hvem er kunderne ?
Er de vant til at handle på nettet, handler de altid din produktkategori på nettet, eller skal de til at 
lære det – og vil du betale for det ?, lukket kreds

Hvem er konkurrenterne ?
Er de kendte, er der enkelte kendte og en underskov at mindre virksomheder, er der mange eller 
få, hvad er deres kendetegn ? (Find ud af det ved at søge på dine egne produkter)



E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER
Hvordan skal dine kunder finde dig ?
Via dine butikker, husomdelte uge/reklame aviser, vogne, tv- og radioreklamer, events, bannere, 
prisportaler, affiliate marketing, sociale medier, Google Adwords, Places, organisk SEO ? 
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Distribution
Forsikring, holdbarhed, skrøbelighed, Grønland, Færøerne (fakturering også), Norden, andre 
lande.

Reality check
Hvad tjener du på en gns. ordre, og hvor mange skal du have af dem for at din tid også er betalt.



E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER
Webshop / Kravspecifikation
De besøgende er blevet vant til en hel del ”smarte” funktioner fra f.eks. Zalando og forventer det 
mere og mere – kan den webshop man gør brug af håndtere disse ting og hvor meget skal ekstra 
programmeres.

• Totale fleksible søgninger på alt – pris, farve, mærke, tilbud, målgruppe
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• Totale fleksible søgninger på alt – pris, farve, mærke, tilbud, målgruppe

• Målrettet visning af produkter

• Husk fra sidste besøg

• Sammenligninger

• Nem navigation på kryds og tværs

• Rabatkoder

Såfremt kravspecifikationen er gennemarbejdet, er prisen på opgaven billigere. Hvem skal eje 
kildekoden/webhotel/ftp ??? Integration til økonomistyringssystem. 



E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER
MF Omkostninger
En flot webshop koster penge, det gør det 
også at få kunder:

Branding eller Promotion ?

• Advokat testamente – 30 - 14,70

Webshop /Website
• Design & Programmering 10.000 – 50.000

• Hosting 1.500 + pa.
Betalingsgateway 2.000 + pa.

• DanDomain Shop 3.600 pa.
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• Advokat testamente – 30 - 14,70

• Dame ur – 170 – 7,37

• El cykel - 4.570 – 2,84

• Nye vinduer– 880 – 21,54

• Skatterevisor – 50 – 83,72

• Untargeted CPM 5 – 50

• Rejseliv.dk CPM 150

• BT Ejerskab hverdag 85.000

• DanDomain Shop 3.600 pa.

• Nets Indløsningsaftale DK kort 1.000 + 
1,25%

• Visa/Mastercard 1.000 + 5,75%

• PayPal 3,4 % + 0,20 £

• DRIFT ca. 5.000 pa. + 1,25% af oms ca. 
ved. Dankort.

• E handelsmærket – Sikkerhed!!!

• Op til 4 ansatte kr. 2.250 for ansøgning
kr. 5.100 pa.



E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER
Regler

14 dages fortrydelsesret – Du betaler portoen!
Når en fjernsalgsaftale fortrydes, skal du tilbagebetale det modtagne – dvs. købesummen + det 
beløb du evt. har opkrævet for forsendelse af varen til forbrugeren. Du må ikke tage et gebyr for at 
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beløb du evt. har opkrævet for forsendelse af varen til forbrugeren. Du må ikke tage et gebyr for at 
håndtere fortrydelsen. 

Det eneste beløb forbrugeren kan komme til at betale ved udnyttelse af fortrydelsesretten, 
er de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen til dig.

Ved køb af varer der skal tilpasses efter forbrugerens individuelle behov – fx gardiner, løber 
fortrydelsesretten fra aftalens indgåelse.

Dog er fortrydelsesretten fjernet ved: levnedsmidler, indkvartering, transport, forplejning, 
rekreative fritidsaktiviteter, opførelse af bygning og brugsret til fast ejendom 



E-HANDEL- B2B EKSISTERENDE/NYE
Hvad er formålet med tilstedeværelse på nettet ?
Er det mersalg, leadgenerering eller håndtering af ordreproces ? 

Hvordan er mine kunders købsmæssige adfærd ?
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Hvordan anvender de nettet – leverandør/produkt søgning, informationssøgning, problemløsning.. 
Og er der andre kundegrupper på nettet ? Ringer og vil tale -> Produktkatalog

(mer)Salg
Typisk lav involverthed/lav risiko/standardiseret vare 
-> Krav til pris, Informationsmængden, overskueligheden, nemheden
-> Loyaliteten er begrænset

Virkemidler -> Konkurrencer, Store rabatter, Chat, Support, Kuponer



E-HANDEL- B2B EKSISTERENDE/NYE
Leadgenerering
Typisk høj involverthed, nogen risiko, delvist eller helt tilpasset produkter/ydelser. 
-> Krav til OPLEVET kompetence match, erfaring og afstemt kommunikation ift målgruppen.
-> Loyaliteten er stor

Virkemidler -> Medlemsskab af brancheforeninger, referencer/cases, nem kontakt info, 
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Virkemidler -> Medlemsskab af brancheforeninger, referencer/cases, nem kontakt info, 

Håndtering af ordreproces
Vil gøre hverdagen nemmere internt og for kunderne – håb om mersalg?

Fortrydelsesret
Ikke medmindre det er aftalt.
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PAUSE



HVAD ER ET GODT WEBSITE ?
• At det er overskueligt, hvis du forstår? Og at man føler sig tryg.

• Et godt tip er, at du indenfor 0,1 sekund kan se, hvad 
hjemmesidens primære mål er.

• Brugeren må aldrig være i tvivl omkring formål, budskab eller 
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• Brugeren må aldrig være i tvivl omkring formål, budskab eller 
videre navigation på siden!

• En god hjemmeside er en, hvis indhold og funktionalitet kan 
levere det, som de besøgende forventer af den.

• Det vigtigste ved et godt website er, at man meget let kan finde 
den information, man søger.



DET SKAL SE GODT UD
• Visuelt indbydende præsentationsdesign

• Overskueligt informationsdesign

• Funktionelt navigationsdesign
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...OG DER SKAL VÆRE GODT INDHOLD!

• Hvad er det overordnede formål med websitet ?

• Hvad er det overordnede budskab ?

• Hvilket mål er der med de enkelte sider på websitet ?
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TROVÆRDIGHED!
• I skal være til at stole på

• Kontakt 

• Historie og baggrund
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• Ansigter i virksomheden

• Oplysninger af anden karaktér



DREJEBOG
• Hvad vil I ? / Formål

• Hvad gør jeres konkurrenter ?

• Få lavet en strategi omkring jeres budskaber og kommunikation
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• Få jeres website gennemgået iht den nye strategi.
• B2C Især designet og budskaberne

• B2B Især ”Forside”, ”Om jer” / ”kontakt” og kommunikationen

• Kom i gang med aktiviteterne 



Det gode website



Det gode website



Det gode website



Det gode website



Det gode website



VI ER SOM ABER….
• Vi klikker på DET, der bevæger sig

• Vi leger, når vi kan

• Vi gider ikke læse lange tekster
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• Vi elsker billeder

MEN HUSK STADIG LIGE AT 
TALE TIL DIN MÅLGRUPPE
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Tak for jeres 

opmærksomhed


