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For de virksomheder, der driver hele eller en 
del af deres omsætning digitalt gennem deres 
egen webshop, er det nødvendigt at have en 
velovervejet strategi for de digitale aktiviteter. 
Både i forhold til virksomhedens egne og eksterne 
kanaler. 

Hvor skal man være synlig - og hvornår? Hvor 
stor en rolle skal sociale medier spille? Hvordan 
kan man bruge webshoppen til strategisk at drive 
interesse og salg? Hvordan får man kunderne til at 
vende tilbage og lægge nye ordrer?

Langt de fleste e-commercevirksomheder 
ville kunne forbedre deres resultater, hvis de 
arbejder mere strategisk med deres digitale 
aktiviteter. I det følgende vises, hvordan en typisk 
e-commercevirksomhed i Danmark vil kunne drage 
fordel af digitale aktiviteter. 
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ÅRSHJULET

Årshjulet er et visuelt værktøj, der gør det 
nemmere for en virksomhed at få overblik 
over de begivenheder, der forekommer i 

løbet af et år. Både interne aktiviteter og udefra-
kommende events kan tilføjes årshjulet. Berig ak-
tiviteterne med målsætninger og hovedansvarlig 
for begivenheden, og arbejd derefter med eventu-
elle trafikkanaler, budskaber og budgetter.

Der er nogle naturlige aktiviteter i en e-commer-
cevirksomheds årshjul: udsalg, nye kollektioner, 
julesalg etc. Har man en fysisk butik, kan det også 
være relevant at tilføje events, der afholdes i bu-
tikken.

For at få det fulde overblik over alle de begiven-
heder, der sker i løbet af året, anbefaler vi alle 

webshops at lave et årshjul og tage stilling til, om 
og hvad der skal gøres digitalt i forbin-

delse med hvert punkt. Årshjulet skal 
illustrere de forskellige sæsoner 

og give detailinformation om, 
hvornår virksomheden skal gøre 
en ekstra indsats. Disse bør 
beriges med information om 
målsætning og målgruppe - og 
resultere i en oversigt over 
kanaler.

 I det følgende fremgår 
eksempler på, hvordan en 

e-commercevirksomhed i 
modebranchen kan arbejde 

strategisk i forbindelse med vigtige 
begivenheder i løbet af et år.

Webhandlen i Danmark*

Hvert år slår webhandlen rekord. Der bliver solgt mere og mere online - også i de brancher, hvor handlen i 
fysiske butikker ikke er faldende.

97% af danskerne undersøger en vare på nettet inden et køb, og hvis brugeren oplever høj brugervenlighed, 
er sandsynligheden for at man vælger at købe varen på en webshop høj – og samtidig er man tilbøjelig til at 
anbefale webshoppen til andre. 

I 2018 startede 44% af alle online køb på en søgemaskine (hovedsageligt Google), 13% tilgik en webshop 
på baggrund af anbefalinger fra venner og bekendte, mens 10% blev ledt videre fra sociale medier såsom 
Facebook og Instagram.  

*Kilde: FDIH e-handelsanalyse 2018
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NY KOLLEKTION
En e-commercevirksomhed i modebranchen vil ofte lancere nye kollektioner flere gange i løbet af et år - 
ofte to store hovedkollektioner og så nogle mindre drops mellem de store kollektioner.

Målsætning: At skabe synlighed om-
kring den nye kollektion og at tiltræk-
ke besøg til webshoppen fra dem, der 
er interesserede i at købe produkter 
fra den nye kollektion til fuld pris.

Primær målgruppe: Tidligere kunder 
og dem der aktivt leder efter brandet

Owned media Paid media

 • Websitet: Opdaterede produktsider med 
SEO-optimeret tekst. Optimal linking mellem 
produkter og kategorier. Velskreven side om 
den nye kollektion.

 • Google My Business: Tilføj budskab om den nye 
kollektion i en post.

 • Sociale medier: Opslag om den nye kollektion 
med links til relevante undersider på websitet. 
Boostede opslag til følgere på siden samt de 
personer, som tidligere har købt et produkt på 
webshoppen til fuld pris.

 • Nyhedsbrev: Udsendelse af segmenteret ny-
hedsbrev, når kollektionen er tilgængelig.

 • Remarketing: Træk en liste fra jeres kundeda-
tabase og målret annoncer til alle de personer, 
der har købt en vare, eventuelt en lignende 
vare, til fuld pris på et tidligere tidspunkt. Lav 
remarketingannoncer på tværs af kanaler, 
f.eks. Google Display, Google Search, Facebook 
og Instagram. 

 • Google Ads search: Lav en søgeordsliste 
med kombination af brand-navn og ord 
indeholdende “ny kollektion”, “AW 2019” og 
lignende ord relateret til kollektionen. Skriv 
appellerende annoncetekster, der tiltrækker 
relevante kunder til en så konkret landingsside 
som muligt. Derudover kan der med fordel 
tilføjes ad extensions til de øvrige kampagner, 
der gør opmærksom på den nye kollektion og 
linker dem til den rigtige side.

 • Bannerannoncering: Ønsker man at skabe 
større synlighed over for potentielt nye 
kunder eller at udbrede kendskabet til sit 
brand i forbindelse med, at man lancerer en 
ny kollektion, kan man med fordel overveje at 
tilføje bannerannoncering til sine aktiviteter. 
Bannerne øger synligheden og har til formål 
primært at skabe opmærksomhed og 
sekundært at skabe trafik til webshoppen.

 • Sociale medier: Annoncering der gør opmærk-
som på udsalget samt feedbaseret annonce-
ring med produkter relevant for den specifikke 
målgruppe. Målret enten via remarketinglister, 
til følgere eller til de personer, der har interes-
se for lignende brands.

Sociale medier 

Mange e-commerce virksomheder er til 
stede på sociale medier - oftest Facebook, 
Instagram og/eller LinkedIn, afhængig af 
hvilke produkter man sælger. Har man 
oprettet en virksomhedsprofil, bør man bruge 
den til at give sin målgruppe relevant indhold, 
men man er også nødt til at tage højde for, 
at mediernes organiske rækkevidde ikke er 
særlig høj, og man derfor er nødt til at afsætte 
et annoncebudget for at nå ud til sine følgere 
og potentielle følgere.
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UDSALG
Der er to store udsalg på et kalenderår - sommer- og vinterudsalget. Her er det naturligt for de fleste 
webshops at have større kampagner, der driver salg og høj omsætning. Derudover har de fleste 
webshops mid-season sales, rabatter til Black Friday og Cyber Monday og eventuelt andre mindre 
udsalgskampagner.

Målsætning: Salg af ikke-nye varer. Primær målgruppe: Tidligere og nye 
kunder

Owned media Paid media

 • Websitet: Kommunikér udsalget på forsiden. 
Gør det nemt for målgruppen at filtrere og 
segmentere sig frem til produkter. Udnyt den 
øgede trafikmængde og interesse til at foreslå 
dine kunder at købe andre fuldpris-produkter.

 • Google My Business: Lav en post der fortæller 
om udsalget - husk også udsalget i den fysiske 
butik.

 • Sociale medier: Lav posts med udsalget og 
boost til dine følgere og tvillingesegmenter 
til disse. Lav løbende nye posts, når der er 
yderligere reduktioner, eller når der er flere 
produkter, der tilføjes udsalget.

 • Nyhedsbrev: Hav nogenlunde den samme 
strategi som til sociale medier. Send mails 
ud segmenteret til f.eks. køn eller anden 
målgruppedefinition, vis dem relevant indhold 
om udsalget og link til relevante produkter. 
Send mails ud ved ændringer i indhold eller 
reduktion.

 • Google Ads: Inkluder udsalgsbudskab i bran-
dannoncer på Google Search, og udbyg kam-
pagnerne med søgeordslister indeholdende 
brand + udsalg og lignende ord.

 • Bannerannoncer: Vis annoncer for udsalget på 
Googles display netværk. Tiltræk brugere, der 
tidligere har købt et produkt på webshoppen 
eller som fornylig har vist interesse for en 
produktkategori, der nu er udsalg på. 

 • Sociale medier: Kombiner feedbaseret annon-
cering på Facebook og Instagram, der viser de 
produkter, som målgruppen har vist interesse 
for, med annoncering der orienterer om udsal-
get i newsfeedet hos potentielt nye kunder.
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KAMPAGNER
Udover udsalg kan der være tidspunkter i løbet af året, hvor det er relevant at øge sin synlighed relate-
ret til en begivenhed. Det kan f.eks. være Mors eller Fars dag for blomster- og chokoladebutikkerne eller 
børnepengeudbetaling for børnetøjsbutikkerne. Kampagnerne vil ofte kræve lidt mere af virksomheden 
end deciderede udsalgskampagner. For hvordan skaber man relevans mellem budskab og målgruppe 
baseret på en forholdsvis generisk begivenhed? 

Målsætning: Skab et boost af 
interesse og salg uden for almindelig 
peak-sæson.

Primær målgruppe: Eksisterende 
kunder, der er interesserede i mere fra 
webshoppen.

Owned media Paid media

 • Websitet: Lav indhold relateret til kampagnen 
på sitet. Udnyt forsiden til at kommunikere 
budskabet, men sørg også for at ændre bud-
skaber på produkt/kategorisider. Lav eventuelt 
nyheds/blogside og sørg for at have en god 
linkstruktur.

 • Google My Business: Lav en post om kampag-
nen og link til webshoppens landingsside.

 • Sociale medier: Post en opdatering om kam-
pagnen og boost den til dine følgere og tvil-
lingesegmenter til disse - evt. segmenteret i 
forhold til kampagnen.

 • Nyhedsbrev: Underret de nyhedsbrevsmodta-
gere, der har en profil, der er interessant for 
kampagnen. Vis fordelene for dem og sørg for 
at linke til dem en relevant side på webshop-
pen.

 • Google Ads search: Juster brandannoncetek-
ster og tilføj søgeord såsom “brand” kombi-
neret med navn på kampagnen - det kunne 
være “Brand fars dag” eller “Brand sankt hans”, 
afhængig af hvad du sælger. 

 • Bannerannoncering: Overvej om kampagnen er 
stærk nok til at kunne bære en bannerkampag-
ne. Bannere er i høj grad branding, og vil gøre 
opmærksom på produktet og kampagnen over 
for målgruppen. Anvendes Googles displaynet-
værk, kan man nå langt ud for et relativt lavt 
budget, og det kan være en fordel, hvis man 
gerne vil have et kampagnebudskab ud.

 • Sociale medier: Lav annoncer og boost til 
potentielt nye kunder, der vil finde dit produkt 
interessant. Afhængig af hvilken kampagne 
du laver, kan du overveje, om du skal aktivere 
remarketinglister.

SEO

SEO bygger grundlæggende på det tekniske 
fundament, det indhold man har på siden samt 
hvordan linkprofilen ser ud. Når man arbejder med 
SEO, skal man tage udgangspunkt i sin målgruppe. 
Sørg for at give dem en optimal oplevelse, hvor 
det er nemt at finde det indhold, man leder efter, 
og det er nemt at navigere på siden. Tænker man 
brugeren først, vil man være godt startet med at 
optimere siden til søgemaskinerne.

Google Ads

Googles annonceplatform består af søgeannoncer, 
bannerannoncer og videoannoncer. Sidstnævnte 
distribueret via verdens største annoncenetværk 
samt YouTube. Søgeannoncerne er længst nede 
i købstragten, der hvor man er tættest på købet, 
men bannere og videoannoncer er gode til at ska-
be synlighed om et brand eller produkt.
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COLLABS
Nogle webshops har collabs med f.eks. eksterne 
designere eller andre modevirksomheder, og i 
den forbindelse bør man drage nytte af det andet 
brand til at skabe opmærksomhed omkring sit 
brand og sin webshop. Således kan man nå ud til 
en helt ny målgruppe og skabe grundlaget for en 
øget kundegruppe - som man kan sælge sine pro-
dukter til både nu, men også på længere sigt. 

Målsætning: Salg af collab-produkter 
samt brandingværdi.

Primær målgruppe: Trofaste kunder 
samt personer, der finder den anden 
part af collab’en interessant. 

Owned media Paid media

 • Websitet: Lav indhold relateret til kampagnen 
på sitet. Udnyt forsiden til at kommunikere 
budskabet, men sørg også for at ændre bud-
skaber på produkt/kategorisider. Lav eventuelt 
nyheds/blogside og sørg for at have en god 
linkstruktur.

 • Google My Business: Lav en post om kampag-
nen og link til webshoppens landingsside.

 • Sociale medier: Post en opdatering om kam-
pagnen og boost den til dine følgere og tvil-
lingesegmenter til disse - evt. segmenteret i 
forhold til kampagnen.

 • Nyhedsbrev: Underret de nyhedsbrevsmodta-
gere, der har en profil, der er interessant for 
kampagnen. Vis fordelene for dem og sørg for 
at linke til dem en relevant side på webshop-
pen.

 • Remarketing: Anvend remarketinglister 
og eventuelt listen over modtagere af 
nyhedsbrevet til at målrette annoncer omkring 
samarbejdet via både de sociale medier og 
Google

 • Google Ads search: Tilføj en kampagne med 
søgeord relateret til samarbejdet og lav an-
noncetekster, der passer til. Tilføj desuden ad 
extension til øvrige kampagner - vigtigst er 
brandkampagnen - der linker til landingssiden.

 • Sociale medier: Annoncér samarbejdet for eksi-
sterende kunder (remarketing) samt potentielt 
nye kunder. Brug mediernes segmenteringsmu-
ligheder for at finde den rette målgruppe.

Owned media

Virksomhedens egne kanaler. 
E-commerce-virksomheder har 
ofte deres website, deres virk-
somhedsprofiler på sociale medi-
er, et eller flere nyhedsbrev samt 
i nogle tilfælde fysiske lokationer. 

Paid media

De kanaler, virksomheden køber 
sig ind på. Det kan være Google 
Ads, herunder search, shopping, 
display og måske video, men 
også sociale medier eller native 
ads på relevante websites. 

Earned media

Dette er ofte effekten af god PR, 
men omfavner i princippet alle de 
eksterne steder, hvor virksomhe-
den er nævnt uden at have betalt 
sig fra det. Det kan være f.eks. ar-
tikler på eksterne websites, orga-
niske søgeresultater, anmeldelser 
og henvisninger. 
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EVENTS OG FYSISKE BUTIKKER
Virksomheder, der både har fysiske butikker og en webshop, har fordelen af at kunne drive opmærk-
somhed og salg på tværs af de to kanaler. Mange fysiske butikker afholder til tider events i butikkerne 
for deres kunder, det kan være ved byfester, designsamarbejder, fødselsdag etc. Bruger man de digitale 
kanaler til at drive trafik ned i butikken, vil man både kunne få større opmærksomhed omkring sit event 
og flere ned i butikken - men man lærer også sine kunder bedre at kende, og dette kan berige kommen-
de markedsføring med vigtig brugerdata.

Nogle virksomheder deltager på eksterne events - det kan være festivaler, markeder eller lignende ak-
tiviteter, der samler mennesker i større grupper. Her kan man også anvende digitale kanaler til at skabe 
opmærksomhed for sit brand i forbindelse med eventet. 

Målsætning: Branding Primær målgruppe: Både eksisterende 
samt nye kunder.

Owned media Paid media

 • Websitet: Hav en landingsside, der fortæller 
om deltagelsen på eventet eller aktiviteten, der 
foregår i en fysisk butik. Giver det mening i for-
hold til eventet, kan man koble online og offline 
sammen - f.eks. ved at give rabatkoder, der 
kan indløses enten i webshop eller i butikken.

 • Google My Business: Tilføj en post med begi-
venheden i ugen op til. Link ind til en landing-
page. Sørg desuden for at opdatere åbnings-
tiderne, hvis de ændrer sig ved aktivitet i en 
fysisk butik.

 • Sociale medier: Lav et event på Facebook, hvor 
du annoncerer mod folk, der kan være interes-
serede i at deltage på eventet.

 • Nyhedsbrev: Send nyhedsbrev ud op til even-
tet, der er appellerende for målgruppen. Af-
hængig af eventet, kan det overvejes, om der 
kan skabes en kobling mellem nyhedsbrevet og 
eventet. Link trafik til landingssiden.

 • Google Ads search: Kommuniker eventet via ad 
extensions. Afhængig af størrelsen på eventet, 
kan man overveje brandingbannere via Goog-
les display Netværk. 

 • Sociale medier: Såfremt eventet er stort nok, 
kan en annonce rettes mod relevante målgrup-
per.

Trafikfordeling

De største trafikkilder til en webshop vil langt oftest være direkte trafik, organisk trafik og trafik fra Go-
ogle Ads. Det er en naturlig følge af Googles styrke i forbrugernes bevidsthed, at det meget ofte er over 
halvdelen af den samlede trafik til en webshop, der kommer fra et af Googles søgeresultater. Ligesom 
at de fleste besøg kommer fra Google eller direkte til webshoppen, er det også de trafikkilder, der ska-
ber mest salg i langt de fleste webshops.

Andre store trafikkilder vil ofte være e-mail marketing, referrals (links fra andre websites) samt sociale 
medier. Fordelingen mellem hvilke trafikkilder en webshop får mest trafik fra, afhænger naturligvis af 
de aktiviteter man foretager sig, og der er derfor ikke en entydigt anbefaling til, hvordan det bør være. 
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ALWAYS ON
Selvom man som e-commercevirksomhed hurtigt får fyldt sin kampagnekalender op, er det anbefa-
lelsesværdigt at have et “always on” spor. En fast tilstedeværelse sikrer, at målgruppen altid kan finde 
webshoppen på de primære trafikkanaler - som f.eks. Google og sociale medier. Men det faktum at man 
har en vedvarende synlighed, betyder også at man har grundlaget for at skabe salg og opmærksomhed 
uden for kampagneperioder - og dermed øge sin omsætning i de perioder, hvor avancen er højest.

Målsætning: Sikrer at de mennesker, 
som vil besøge webshoppen, rent 
faktisk kan finde webshoppen, og 
at de får det indhold, som de leder 
efter, ligegyldigt om det er salg af 
produkter eller information omkring 
fx. produktpleje eller en blog med 
nyheder.

Primær målgruppe: Både tidligere 
kunder og potentielt nye kunder.

Owned media Paid media

 • Websitet: Et SEO-optimeret website er grund-
laget for at skabe trafik fra søgemaskinernes 
organiske søgeresultater. Arbejdes der med 
SEO løbende, vil man kunne optimere sin syn-
lighed og trafikmængde både på kort og lang 
sigt.

 • Google My Business: Lav posts hver uge med 
relevant indhold - link meget gerne ind til 
webshoppen på en side, der relaterer sig til 
posten.

 • Sociale medier: Brug en contentplan til at 
planlægge indhold på de sociale medier, så der 
også kommer indhold op uden for kampagne-
perioder, og vurder hvilke post, der har brug 
for at blive boosted.

 • Nyhedsbrev: Udsendelse af nyhedsbrev seg-
menteret efter f.eks. køn eller købshistorik med 
fast interval.

 • Remarketing: Byg alle de relevante målgrup-
per til brug på de medier, som er relevante for 
jer - f.eks. Google og Facebook/Instagram. Vis 
annoncer indeholdende de produkter, som de 
forskellige målgrupper har set på uden at købe 
dem. Husk at arbejde med frekvens og ikke at 
annoncere for produkter, som man har købt - 
for det forstyrrer din kunde, hvis ikke du har 
styr på denne del, og så kan annonceringen få 
en negativ effekt.

 • Google Ads search: Konstant tilstedeværelse 
på søgeresultaterne med annoncer relateret til 
søgninger på brand, brand i kombination med 
produkter og eventuelt produkter uden kombi-
nation med brand. 

 • Sociale medier: Boost relevante opslag på 
Facebook og Instagram for at opnå en højere 
rækkevidde. Brug remarketing til at lave rele-
vant annoncering også uden for kampagnesæ-
son.

Mobil vs. desktop

De webshops, vi arbejder sammen med, får cirka 50-60% af deres trafik fra mobiltelefoner, 30-40% fra 
computere og den resterende fra tablets. Selvom der er en stigning i salg foretaget via en mobiltelefon, 
er det stadig computeren, de fleste foretrækker, når de skal foretage et køb online. Ofte er over 50% af 
omsætningen skabt via besøg fra en computer. Det kan være rigtig farligt at se direkte på hvilke enhe-
der, der skaber omsætning, for faktum er, at langt de fleste køb ikke foretages på det første besøg på 
en webshop. Man er derfor nødt til at se nuanceret på trafikken og så vidt muligt analysere sin trafik på 
tværs af både enheder og trafikkanaler for at få det mest retvisende datagrundlag at træffe sine be-
slutninger på.
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Facebook og Instagram annoncetyper

Fælles for alle annoncetyper gælder, at der udover 
et visuelt udtryk er et tekstfelt og mulighed for at 
linke til en landingpage, man selv vælger.

Billedannoncer: Enkelt billede sammen med tekst 
og link. Dette er den hurtigste annoncetype at 
lave, da det er den mest simple.

Videoannoncer: Hvis målsætningen er at skabe 
branding via en video, kan dette lade sig gøre 
gøre via Facebook og/eller Instagram. Mål hvor 
mange der ser videoen, og hvor meget af videoen 
der ses. 

Slideshow annoncer: Kombiner billeder, videoer og 
lydfiler i én annonce, så det bliver et bevægeligt 
udtryk. Slideshow-annoncer kan være mere sim-
pelt end at lave videoannoncer, hvor der selvsagt 
er et andet produktionskrav.

Karruselannoncer: Vis flere produkter i én karruse-
lannonce. Op til 10 produkter/billeder med selv-
stændige links kan vises via en swipefunktion. 

Kollektionsannoncer: I denne annoncetype kan 
man også vise flere billeder i en. Her vises billeder-
ne bare samtidig modsat ved slideshow og karru-
sel.

Instant experience: Full-screen mobiloptimeret 
annonce - god til branding på mobil.

Leadannonce: En annonce der indeholder billede 
eller video samt en leadform, hvor man kan op-
samle relevante leads til f.eks. nyhedsbrev eller 
lignende.

Tilbud: Del rabatkoder med din målgruppe via 
denne annoncetype på Facebook.

Eventannoncer: Annoncér en begivenhed med 
dato og sted til din målgruppe.

I DEN IDEELLE E-COMMERCE VERDEN



OM KVANTUM COPENHAGEN

Digital Marketingbureau med fokus på e-commerce
 

Vi er et hold af E-commerce marketing eksperter, med fokus på optimering af vores 
kunders e-handelsforretning gennem kreativ brug af data og indsigt. Kvantum blev 
stiftet i 2014 og er i dag 14 medarbejdere. Vi opererer i de nordiske lande, Tyskland og 
UK. Vi har dansk, tysk, engelsk og svensktalende medarbejdere på bureauet der ligger i 
centrum af København.

Læs mere om os på kvantum.com.
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