W H I T EPAPER

Sælg mere
via dit website
I dette whitepaper får du ideer til, hvordan du kan optimere og
sælge mere på dit website. Det er tænkt som en introduktion
til emnerne og der kan gås rigtig meget i dybden med hvert
emne.
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Sådan får du flere
tilmeldinger til dit
nyhedsbrev
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Du fortæller ikke om værdien i dit nyhedsbrev
Hvis du starter overskriften ved din tilmeldingsboks
ala ”Tilmeld dig vores nyhedsbrev ..” så har du
allerede der første grund til, at folk ikke skriver sig op.
Der kunne ligeså godt stå ”Vi sender dig meningsløse
emails i tide og utide - skriv dig op her”. Der skal være
værdi i det for modtager, ellers tilmelder de sig ikke.
Det er det samme med dine produkter. Du skal
fortælle hvilken værdi de giver kunden. Hvorfor bliver
kunden gladere af at købe dine produkter?
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Mange tror fejlagtigt, at email-marketing er en døende
disciplin. Det er den langt fra. Tværtimod. Email kan være
et stærkt værktøj (måske det stærkeste) uanset hvilken
forretning du driver. Men hvordan får du flere tilmeldinger?
Der er de forretninger der har regnet den ud og får flere
hundrede nye tilmeldinger om måneden. Der er også dem
der ikke har regnet den ud og får 0. Hvis du er tættere på den
sidstnævnte kategori så fat mod. Hvis du mangler tilmeldinger
er det højest sandsynligt en af to ting:

Du giver ikke nok værdi til dine læsere
Du har formentlig hentet dette whitepaper for at
kunne sælge mere. Det kan der være ret meget
værdi i for lige præcis dig. Hvad skal dine læsere have
ud af at læse dit nyhedsbrev?

Når du har løst problem nummer 1 så har du formentlig også
svaret på nummer 2. De fleste steder får man noget gratis for
at skrive sig op. Som webshopejer er en flittig brugt gave at
give x antal % på første køb. Prøv dig frem til du har fundet

Gør din side salgsklar med
følgende tjekliste

den rette kombination.

✓ Installer et SSL-certifikat
✓ Din side skal være responsiv
Andre gaver kunne f.eks være

En e-bog
Et minikursus
Gratis levering på næste køb

Når du først har modtagere på din liste handler det om at beholde
dem og løbende kunne bruge din liste som salgskanal. Det gør du
ved at skrive relevant indhold, som holder din målgruppe klistret
til indbakken hver gang der er mail fra dig. Du skal også huske at
sende ud ofte nok til at folk kan huske hvorfor de har skrevet sig
op, men sjældent nok til at de ikke bliver irriteret over antallet af
mails. Let nok ik’ ?

✓ Husk USP’er centralt
✓ Sørg for at have en abandoned cart strategi hvis
du har en webshop️
✓ Brug kun en chat hvis du kan bemande den
✓ Husk opsalg til kunde

Få mere ud af Facebook
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Hav en plan for udgivelse
Noget af det vigtigste er at planlægge dit indhold.
Brug et par timer på at planlægge den næste måned.
Det kan betale sig i det lange løb. Hvis du kun poster
ad hoc bliver det hurtigt en hullet indsats uden effekt.
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Post på de rigtige tidspunkter
Jo flere der poster jo flere opslag skal du konkurrere
imod. Derfor kan det godt betale sig at placere dine
posts på skæve tidspunkter. Lige før arbejdsdagen
begynder eller om aftenen kan vise sig at være
den hemmelige ingrediens du har manglet for at få
succes med opslag.
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Brug leadannoncering til at få flere leads
Hvis du følger tricket fra længere oppe er du allerede
godt på vej til at få flere tilmeldinger til dit nyhedsbrev.

Facebook kan være en fantastisk salgskanal, hvis du bruger

Nu kan du slå to fluer med ét smæk. Tilbyd den

den rigtigt. Her får du tricks til, hvordan du får mest ud af dine

samme freebie via leadannoncer på Facebook. Du

opslag og annoncekroner:

indsamler leads til dit nyhedsbrev og du kan bruge
noget du allerede har lavet.
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Brug retargeting annoncer
De bedste annoncer er oftest til dem, som allerede
kender dig. Med retargeting kan du ramme personer,
som allerede har besøgt din hjemmeside eller
webshop. Da de allerede kender dig er der større
chance for, at du kan sælge noget til dem eller få
dem skrevet op til dit nyhedsbrev.

Brug data – sælg mere
Du har højst sandsynligt allerede installeret Google Analytics
på din shop. Bruger du det til at tjekke besøgende eller er du
dykket dybere ned? Du kan nemlig bruge dataen til at sælge
mere på din shop og her er hvordan:

Aktiver site

Ved at aktivere site search får du indblik i, hvad kunder søger på. Du vil

search i Analytics

måske opleve, at de søger på et produkt du har, men ikke finder det fordi
de søger på noget andet end du har skrevet. Ved at tilføje søgeordet til
beskrivelsen af produktet har du sikret, at kunder der søger efter det
finder det og potentielt køber det. Voila!

Sæt filtre op i

Filtre er et fantastisk værktøj til at analysere dine kunders adfærd. Ved at

Google Analytics

sætte filtre op kan du eksempelvis se hvad de søger og sortere på. En
fantastisk indikator til at se, hvad dine kunder gerne vil have mere af. Det
tager ikke lang tid for din udvikler at sætte op og kan potentielt betyde et
kæmpe boost i salget.

B R U G DATA – S Æ LG M E R E

Der findes efterhånden

Facebook analytics er efterhånden blevet ret avanceret, og har én stor

alternativer

fordel over Google Analytics. FB Analytics har bedre mulighed for at
tracke købsrejsen over flere devices. De fleste brugere er logget ind på
Facebook alle steder, så derfor har Facebook mulighed for at følge dem
rundt på de devices du bruger. Det er en stor fordel for dig, så du bedre
kan se, hvilken kanal du skal attribuere et køb eller lead til.

Sæt hændelser op på dine

Det er vigtigt at måle på, hvor godt dine annoncer performer. Ved at

Facebook-annoncer

opsætte tracking på de handlinger dine besøgende udfører kan du
bedre målrette annoncer til relevante kunder via Facebooks algoritmer.
Det kan eksempelvis være at sætte tracking op på hvem der har brugt
kontaktformularen på din side, lagt et produkt i kurven, fuldført et køb
eller lignende. I dag kan det meste sættes op via Google Tag Manager.

Heatmap – mere data
Ved at installere et heatmap på din side får du en unik mulighed

Et godt værktøj til at komme i gang er Hotjar, som har en gratis

for at følge med i dine besøgendes rejse. Et heatmap optager

version. Denne er en fin mulighed for at opsætte tracking på

kundens adfærd på din hjemmeside og giver dig mulighed for at

enkelte sider, og sørger for, at du kan komme i gang hurtigt. Når

se, præcis hvordan de har navigeret. Det kan give indblik i, hvor

først du er i gang kan du altid begynde at arbejde mere avanceret

potentielle kunder går i stå, og hvor du bør lægge din indsats for at

med værktøjet.

optimere endnu mere.

Ved du ikke hvor
du skal begynde?
Hos Pandi Web hjælper vi hver dag virksomheder med at få
succes med deres website. Vi udvikler og vedligeholder til dagligt
en lang række websites. Vi kan hjælpe med optimering af dit site
og rådgive dig omkring lige præcis, hvad der kan virke for dig. Hvis
du gerne vil høre mere kan du fange os på info@pandiweb.dk.

