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   Forord

Et konkurrencepræget marked - hvor? Hvis dette er opfattelsen du har, så er du 

meget alene. Vi har i løbet af den seneste tid mærket et marked i hård konkurrence. 

Både med mere prisbevidste forbrugere, udfordringer med at få varer hjem og gene-

relt flere annoncører på markedet.

De faktorer øger kravet til dig som webshopejer - særligt, hvis du også går med tan-

ker om vækst. Dansk Erhverv har ligeledes undersøgt forventningerne fremadrettet, 

og selvom mange ønsker vækst, er forventningerne hertil faldet. 

Heldigvis arbejder vi hver dag med webshops, som har et kæmpe uudnyttet poten-

tiale for vækst - også i dette marked. Du er sikkert én af dem! For at give dig de bed-

ste forudsætnigner for at nå dine vækstmål har vi udarbejdet denne guide.

Forord

•  Konkrete kanaler & værktøjer til opsætning og optimering

•  Case: Fra 84.000 kr. til 800.000 kr. på 1 år – Sådan gjorde vi

Velkommen til - & rigtig god læselyst

I Webshopejeres guide får du viden og konkrete redskaber til, 
hvordan du gør din webshop klar til vækst.

Majse Skole
Digital Marketing Konsulent

Simon Damgaard
E-handelsrådgiver & salgsansvarlig

Er din webshop klar til vækst i et 
konkurrencepræget marked?

Google Ads

En afgørende kanal
for trafik &

konverteringer
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   Google Ads

Den første kanal vi skal tage et nærmere kig på, er Google Ads. En kanal, som for 

mange webshops står for størstedelen af deres salg. Det er derfor, for mange af vores 

kunder, en afgørende kanal i deres webshop - og det er der flere grunde til.

Google er verdens største søgemaskine. Det er her du kan imødekomme efterspørgs-

len. Derudover arbejder Google på at levere det bedste produkt for forbrugeren - så 

kun de bedste annoncører har succes, hvilket er en af grundene til at forbrugerne 

kommer igen.

Derudover tilbyder Google Ads mange forskellige muligheder for annoncering. Her 

har du mulighed for et væld af forskellige kampagner, men ligeledes også mange 

muligheder for målretning. Du kan lave kampagner, som målretter trafik, website 

besøg, køb osv.

Lidt af en jungle, hvis man ikke er bekendt med de forskellige muligheder og effek-

ten heraf. Heldigvis for dig deler jeg her ud af mine erfaringer til at skabe de mest 

rentable kampagner på tværs af Google Ads’ mange muligheder.

Hent dine konverteringer på verdens 
største søgemaskine med Google Ads 
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   Google Ads

På Google kan du opsætte Shopping kampagner. Shopping kampagner kører på pro-

duktdata fra din shop, som du sætter op gennem Google Merchant Center. Når det 

kører, hives al den information ind i Google Ads og wupti, du er klar til at starte din 

shopping kampagne.

Eksponér dine produkter & se salgene vælte 
ind

•  Den bedst performende kampagne for vores kunder

•  Mulighed for at køre retargeting. Viser kunden interesse én gang, eksponeres de

    igen → Chancen for salg forøges betydeligt!

•  Giv Google alle de rette oplysninger om dine produkter: Titel, beskrivelse, brand,

    GTIN/EAN, MPN, størrelse, farve, køn

3 tips til din shopping kampagne

Saml de lavthængende frugter
Du skal altid, altid, altid sætte en kampagne op, som synliggør dit brand - også selv-

om dit brand er nyt! En afledt effekt af markedsføring vil også være, at flere får øj-

nene op for, og lærer om dit brand. Hvis de derfra søger efter NETOP din webshop, 

skal du også være synlig.

Brand kampagnens formål er at samle de lavthængende frugter, og en forsikring for, 

at du altid vises øverst, når der søges på dit brand.

•  Start med 10 kr. dagligt, og hold øje med din eksponeringsandel. Mister du noget 

    her, så skru løbende op for det daglige budget på kampagnen.

•  Når du lægger søgeord ind på kampagnen, så arbejd med BÅDE sætningsmatch 

    & eksakt match.
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   Google Ads

Lyder det som noget for dig? Så opsæt en Dynamisk søgeannonce (DSA). En DSA ska-

ber annoncer skræddersyet til kunden. DSA’en holder øje med, hvad der bliver søgt 

på, og holder dette sammen med, hvad robotterne har fundet på webshoppen. Når 

den mener der er et match, laver den en annonce. 

Det eneste du skal udfylde er to beskrivelser - overskrifterne skræddersyes ud fra 

søgningen og indholdet på din webshop. Får DSA’en først rigtig fat, er den sublim 

til at skabe salg. Hvis ikke, ja så kan du selv sortere i de søgeord, som kommer ind. 

Du får nemlig et unikt indblik i den præcise søgning dine kunder sidder og skriver 

hjemme i stuen.

Lad Google høste salg & søgeord for dig

•  Klogere på, hvad forbrugeren leder efter lige nu - brug dette til at være på

    forkant på sæsonen næste år

•  Er der søgeord, som performer, kan du med fordel lægge disse i deres egen

   kampagne, så du bruger dine penge på det, som rent faktisk virker.

Du bliver klogere - brug det til din fordel:
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   Google Ads

Den ene af vores kampagner, som kører på søgeord, er sætningsmatch (SM) - op-

kaldt efter søgeordsmatchtypen vi bruger her. Sætter du en annonce op på søge-

ordet “kuglepen”, bliver annoncen vist i varianter som fx kuglepen til kontor, sort 

kuglepen, [brand] kuglepen osv.

Undersøg måned for måned eller efter sæson, hvad som sælger, og sæt annoncer op 

på disse søgeord. Eller brug din kæmpe guldgrube fra din DSA - her får du søgeord 

serveret på et sølvfad.

Hiv kunderne ind gennem efterspørgslen

Når du skal til at analysere performance på din SM kampagne, og kan se, at udvalg-

te søgeord har givet gode reaultater, så giv dem en kampagne med et budget for sig 

selv. 

I din eksakt match kampagne lægger du de søgeord som skaber konverteringer. 

Du har allerede testet dem af, og du ved allerede, at de virker. Derfor skal du bruge 

dine annoncekroner her, mens du tester nye søgeord af i din SM kampagne.

Skab flere salg på det du ved virker
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   SEO

Når vi her hos Webbler arbejder med SEO for vores kunder, foregår arbejdet på tre 

niveauer - og det er også disse 3 niveauer jeg vil anbefale dig at tage et kig på. 

Vi arbejder med den tekniske del af din webshop, hvor vi undersøger hastigheden af 

din side. Her kan vi nemlig ofte med få klik skabe stor effekt. Derudover indebærer 

teknisk SEO også indeksering samt sitemapping på Google Search Console.

Derudover arbejder vi med content - SEO optimeret content på selve webshoppen. 

Det er jo særligt vigtigt ift. den værdi Google tilskriver din webshop. Vi lægger stra-

tegien ud fra en grundig søgeordsanalyse af din shop.

Det sidste niveau vores SEO strategi bygger på er din shops linkprofil. Her sørger vi 

for, at du som kunde får en masse kvalitets links til din side, som derfra ender ud i 

topplaceringer på div. søgeord.

Har du styr på alle 3 niveauer i SEO, ender det ud i topplaceringer. Lad os endelig 

tage et dybere kig ned på de forskellige niveauer af SEO.

Sikre din forretning mod stigende
annonceringspriser

SEO

Kanalen, som driver 
dine ’gratis’ salg
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   SEO

Når du tænder for din annoncering er det vigtigt, at din webshop er klar til at gribe 

al den trafik du sender derind. Det er nemlig webshoppens opgave at konvertere 

trafikken.

En af de steder vi oftest ser optimeringsmuligheder, er som nævnt på webshoppens 

hastighed. Med enkelte værktøjer kan vi fjerne de to helt store syndere ift. hastig-

hed. Kompleks kode og store billedfiler.

Kør din webshop gennem et hastighedsanalyseværktøj fx PageSpeed Insights eller 

GTmetrix, og undersøg herfra, om det er kode og billeder, der forlænger indlæs-

ningstiden - er det tilfældet, kan du ånde lettet op. I de fleste webshopsystemer har 

du nemlig mulighed for at hente forskellige plugins til at komprimere kode og bille-

der. I løbet af en time eller to vil du have en meget hurtigere webshop - og det vil de 

besøgende belønne dig for!

Selvfølgelig er der en masse do’s and don’ts, når vi arbejder med SEO på webshops - 

men får du hastighedsoptimeret, er du nået langt!

Gør din webshop klar til vækst

•  CTA’er: Kunden skal ikke lede efter ’læg i kurv’ knappen - eller andre knapper 

   for den sags skyld

•  Det skal være så let som muligt for kunden at navigere rundt

   på din shop. Arbejd med en brugervenlig menustruktur

•  Google indekserer mod mobiler, da flere og flere bruger mobilen i deres

   søgininger & færden på internettet.

3 hurtige konverteringsoptimeringstips
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   SEO

Det andet niveau vi tager i brug i vores SEO arbejde, er content. SEO optimeret tekst 

er en vigtig del af on-page arbejdet i shoppen. Det er den tekst, som ligger på fx en 

kategoriside, og har faktisk flere formål.

1. Google belønner sider med indhold - særligt godt indhold. Derfor er det ikke nok, 

     at der ligger tekst. Det skal være SEO optimeret. Her har vi 7 grundlæggende

     regler du kan tage udgangspunkt i - blot se længere nede. Det sikrer, at du både 

     skriver til maskinerne og kunderne.

2. Teksten er der også for at forlænge time on site. Time on site i sig selv betyder

     ikke noget for din SEO placering, det er i den værdi Google lægger, at magien 

     sker. Kan Google se, at de besøgende generelt bruger meget tid på siden vil det i 

     Googles øjne betyde, at brugeren fandt værdifuldt indhold. Og hvis dette gælder 

     for et par stykker, lægger Google to og to sammen, og du får en højere placering.

Tjen penge - også på den lange bane

1. Søgeordet skal udgøre 2-3% af teksten

2. Søgeordet skal indgå i den første sætning af teksten

3. Teksten skal være minimum 500 ord

4. Afsnit i teksten skal gerne være max 150 ord

5. Underoverskrifter i teksten skal være <h2>

6. Søgeordet eller en variant af søgeord skal indgå i underoverskrifterne

7. Sætninger skal gerne holdes på max 20 ord, hvis muligt

Vil du gerne have uddybet ovenstående 7 punkter, så hop ind på Webbler.dk og læs 

blogindlægget “[Guide] Sådan laver du en god kategoribeskrivelse”

7 grundlæggende regler for den gode SEO tekst
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   SEO

Det sidste niveau vi arbejder på med vores kunder - og vil anbefale dig at gøre - er 

din linkprofil. For at styrke din linkprofil handler det at indhente links, som peger 

ind på din shop, og disciplinen handler kort sagt om, at indhente ‘anbefalinger’ fra 

andre sider. I sidste ende vil en stærk linkprofil også sikre dig højere placeringer.

Med linkbuilding styrker du både din linkprofil, og du kan samtidig bruge det stra-

tegisk i dit arbejde med at opnå højere placeringer på forskellige søgeord.

1. Heldigvis er der flere måder hvorpå du kan skaffe links til din webshop. Søger du 

på nettet, eller er du medlem i diverse facebook grupper indenfor emnet, vil du op-

dage, at du kan købe dig til links. Prisen afhænger af mange ting, men vil ofte hæn-

ge sammen med den trafik, som siden driver, og hvor stærk en linkprofil siden har. 

Jo mere trafik og højere rangering, jo dyrere er linket i kroner og ører.

2. En anden måde du kan skaffe links på er at bytte dig til dem. Din webshop er jo 

også en side i sig selv med rangering osv. Derfor kan din side for andre være en vær-

difuld side at få et link fra. Er du ikke interesseret i at betale for hvert link, er denne 

mulighed måske noget for dig. Husk blot, at at linkbytte har lavere værdi, hvis du 

får links fra samme side, som linker ind til din. Linker du for meget ud, kan det lige-

ledes have en negativ effekt.

3. En tredje mulighed jeg næsten er nødt til at nævne, er selvfølgelig at få et bureau 

til at stå for din SEO indsats - også med links. Hos Webbler har vi vores eget link kar-

totek, og dermed adgang til mange sider og domæner, som vi kan bruge strategisk 

til at styrke dine søgeordsplaceringer. Alle vores domæner har en Domain Rating på 

+50, og vil du vide mere om, hvad den score betyder, så synes jeg du skal prøve at 

dykke lidt mere ned i SEO universet!

Skaf  ’anbefalinger’ før dine konkurrenter
Facebook

Sådan arbejder du på 
tværs af kunderejsen 

fra prospecting til
retention
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   Facebook

Selvom iOS 14 opdateringen i foråret 2021 påvirkede sporingen på Facebook - og 

dermed vendte op og ned på Facebook som annonceringskanal, skal du bestemt 

ikke afskrive kanalen. Den er eminent til at sprede budskaber og efterspørgsel. På 

Facebook kan du i særlig grad pushe dine egne budskaber ud - både til nye og eksi-

sterende kunder.

På Facebook kan du arbejde med hele købsrejsen. Helt fra kunden aldrig har hørt 

om dig, til selv samme kunde skal genaktiveres. Facebook rummer mange mulig-

heder for at lave prospecting, retargeting og retention kampagner - det handler blot 

om, at du griber dem.

Ligesom du på Google kan eksponere forbrugeren for dine produkter, har du også 

denne unikke mulighed på Facebook. Du kan gennem din handelsadministrator 

uploade dine produkter, og derefter sætte kampagner op, som målretter din valgte 

målgruppe.

Din annoncering på Facebook rammer ikke kun Facebooks brugere, men ligeledes 

Instagram, messegner samt diverse apps og artikler. Med andre ord når du altså 

langt ud her!

Men lad os endelig tage et nærmere kig på, hvordan du kan bruge Facebook i din 

kunderejse.

Sådan arbejder du på tværs af 
kunderejsen fra prospecting til 
retention
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   Facebook

Prospecting er de helt nye kunder, som ikke kender dig endnu. I kampagnerne på 

Facebook vil jeg anbefale dig at lægge fokus på målgrupperne du arbejder med, 

samt budskabet i de enkelte annoncer. 

Tager vi målgrupperne først, handler prospecting om at nå ud til nye forbrugere, 

som endnu ikke kender din webshop. Her arbejder vi med lookalike målgrupper, 

som både sættes op på baggrund af website adfærd, interaktionsadfærd fra Face-

book siden og kundelister fra fx nyhedsbrevet. På den måde giver vi Facebook noget 

data på de kunder vi allerede har, og det bliver herfra Facebooks opgave at finde 

lignende kunder. 

Derudover kan du også opsætte en anden type kampagne, hvor du blot vælger mu-

ligheden “Find potentielle kunder selvom de ikke har interageret med din virksom-

hed”. Her lægger du al din tillid til at Facebook selv kan finde frem til de rette kun-

der. Heldigvis skal du ikke være nervøs her, for Facebook ved (skræmmende) meget 

om os - brug dette til din fordel!

Lad os tage et nærmere kig på, hvordan du kan arbejde med dine budskaber i pro-

specting. Den store forskel fra Google Ads er, at du på Facebook kan pushe dine 

egne budskaber ud. Her har du mulighed for at skabe efterspørgsel. Kører du kam-

pagner, tilbud & rabatter, så brug Facebook strategisk til at gøre det synligt og hive 

kunder ind i din webshop!

Sådan lokker du nye kunder i shoppen

Optimeringstip
Når du optimerer på dit Facebook setup, så introducer nye målgrupper. Alt fra da-

tointervaller til nye detajerede målretninger.
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   Facebook

Selvom det er vigtigt at hive nye kunder ind, så er det alfa og omega at modne de 

forbrugere du allerede har fanget opmærksomheden på. Derfor er det vigtigt, at du 

lægger en indsats i din retargeting. Og til netop dette er Facebook eminent. På tværs 

af vores kunder, er det absolut her, at Facebook udmærker sig. Med de muligheder 

du har i Facebook, kan du skabe et stærkt setup, som samler op på din trafik, og sik-

rer dine konverteringer.

Du har mange muligheder for at lave dine retargeting målgrupper. Min anbefaling 

er at se ind i retargeting på besøgende på webshoppen og dem, som interagerer med 

din Facebook side. Derfra kan du udvide det setup til at arbejde med forskellige dele 

af retargeting rejsen. Fx kan du opdele din retargeting i 30 dage, 60 dage 90 dage osv. 

Alt efter, hvordan dette vil passe i dine kunders rejse.

Lad ikke din trafik gå til spilde

Som du forhåbentlig ved - og hvis du ikke gør, så spids ører - er det billigere at ak-

tivere gamle kunder, end det er at købe sig til nye. Din retention indsats er derfor 

et afgørende step, hvis du ønsker at skabe en bæredygtig forretning, som samtidig 

vækster. Her er det vigtigt, at du har evnen til at gøre dine kunder endnu mere vær-

difulde for din forretning. 

Med retention kan du både målrette kunder, som har købt bestemte produkter - og 

via den vej arbejde med krydssalg, men du kan ligeledes bruge data fra fx din Fa-

cebook pixel til at genaktivere dem. Her kan du målrette budskaber med rabatter, 

bestsellers, kampagner osv. For har de allerede købt hos dig en gang, har de allerede 

interessen - så handler det bare om at finde det fokus som gør, at de kommen igen.

Det er billigere at genaktivere kunder end at 
købe nye

Affiliate marketing

Performancebaseret 
markedsføring med 

affiliate 
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   Affiliate

Ja… Det lyder ikke dårligt, hva. Garanteret ROAS 10. For dig som kender til KPI’en 

ROAS, ved du, at en ROAS 10 er et mål, som er værd at arbejde hen mod. Til dig, 

som ikke (endnu) kender til ROAS, kommer her en lille forklaring.

ROAS står for Return on Ad Spend, og betegner de kroner du får igen, for hver kro-

ne du smider ind i din markedsføring. Lægger din ROAS på 4, får du 4 kr. igen for 

hver krone du smider ind. Så håber jeg du kan regne ud, at en ROAS 10 er værd at gå 

efter.

Men kort sagt er Affiliate markedsføring en performance baseret løsning, hvor du 

først betaler, når der skabes resultater. Vores kunder - som du - driver webshops, og 

betaler altså kun, når der skabes salg. Er provisionssatsen sat til 10%, og sælger du 

for 100,- har salget kostet 10 kr. - altså en ROAS 10.

I bliver blot flere om at markedsføre din forretning, og al den trafik som drives ind 

til shoppen er helt gratis. Og har du styr på din retargetingindsats på Google Ads og 

Facebook, ja så kan denne trafik ende med at være en rigtig god investering!

Så hvad venter du på?... Står du med en webshop, som skal herfra til en vækstshop, 

så vil det altid være en god idé at koble affiliate marketing på i dit marketing setup. 

Hos Webbler har vi selvfølgelig flere samarbejdspartnere her, så tag fat i os - så kan 

vi spare dig oprettelsesgebyret, og hjælpe dig i mål med opsætningen helt fra start.

Garanteret ROAS 10 med affiliate 
marketing

Email marketing

Sådan tjener du penge 
på din email marketing
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   Email

Vi anbefaler 4 automations og 1 ugentlig kampagnemail - længere er den ikke!

Det gør vi ikke for sjov, men fordi vi kan se, at det virker. Vi har flere kunder, som 

starter deres email marketing op hos os. Og allerede få måneder inde i samarbejdet 

blomsterer denne kanal med salg. 

Så lad os endelig tage et kig på, hvad det er vi anbefaler dig som webshopejer.

Sådan tjener du penge på din email 
marketing

Email automations er et must i ethvert email setup, når du arbejder med webshops. 

Her har du nemlig mulighed for at bruge kundens adfærd til at skabe nye resultater, 

som både skaber salg, mens det i lige så høj grad opbygger og styrker kundeloyalitet 

- og det er der altså penge i!

Der er 4 automations jeg håber du har opsat, og ellers vil jeg anbefale dig at gøre det 

med det samme!

Opret, opsæt, START

Du kan løbende udbygge dine automaionmails til store flows. Når du lærer din 

målgruppe at kende, bliver du også klogere på, hvad der skal til for at konverere 

dem til købende kunder.

Lav dine automationmails til flows

   Email

Velkomstmailen er den første mail, som skal møde en ny subscriber, når vedkom-

mende har tilmeldt sig. Denne automation har til opgave at byde velkommen, og 

pointen her er at opbygge relationen. Et tip til velkomstmailen er at tilbyde fx 10% 

rabat på deres første køb. Det øger både incitament for at tilmelde sig, men ligele-

des, at der her muligvis vil være flere rabatter, kampagner osv. at hente på sigt.

Tabt kurv

Tak for dit køb

... eller ’Customer thank you’, som vi også kalder denne automation, er igen en rela-

tionsopbyggende mail. I denne mail er fokus at takke for deres ordre hos dig, og at 

du er interesseret i at høre om deres oplevelse. Vi sørger normalt for at have links til 

Trustpilot, Facebook & PriceRunner i denne mail af flere grunde. Selvfølgelig for det 

skal være nemt at lægge en anmeldelse, men for at få dem i hus.

Alene navnet siger meget om denne automation. Har kunden lagt noget i kurven på 

shoppen, men ikke afsluttet købet, får de en venlig reminder om, at deres kurv selv-

følgelig er gemt, og de kan blot hoppe tilbage i shoppen.

Det styrker din retargeting og i mange tilfælde hæver det dine konverteringer og 

mindsker, at folk efterlader kurven fyldt med varer. Derudover gør du kunden en 

tjeneste med en venlig reminder.

Velkommen til
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Når forbrugere shopper online nye steder, er det første de tjekker sociale medier & 

Trustpilot. Er der aktivitet og anmeldelser her, vil det give et trygheds signal og øge 

chancen for konverteringer. Vi har Pricerunner med af en simpel grund. Annonce-

rer man her, og har min. 6 anmeldelser af sin shop, sparer man 0,50 kr. på HVERT 

ENESTE KLIK. Det bliver altså meget i det lange løb.

Her udviser du altså, at du oprigtigt er interesseret i deres oplevelse, mening og 

holdning, og gerne hører denne - samtidig kan du bruge anmeldelserne til at sikre 

nye kunder i shoppen.

Win back buyer

Jeg har nævnt det før, men det kan ikke siges for mange gange. Det er billigere at 

genaktivere købende kunder, end det er at købe sig til nye. Derfor er denne automa-

tion guld værd.

Alt afhængig af beslutningsproces, produkt osv. kan du arbejde med at sende win 

back buyer mails ud fx 30, 60 eller 90 dage efter købet. De har købt hos dig før, ved 

hvad du kan tilbyde, og havde de en god oplevelse, vil det letteste for dem være at 

vende tilbage, når de løber tør. 

Arbejd også gerne med rabatkoder. Vender de ikke tilbage gennem den første mail, 

så tilbyd 10% fordi ‘Vi savner dig i shoppen’. Rabatter er altid gode - særligt for folk, 

som lige skal have det sidste skub.
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Med kampagnemails kan du pushe interessante budskaber ud til dine kunder og 

vores anbefalinger er ca. 1 mail om ugen.

Du kan bruge kampagnemails og sende super tilbud ud, hvis du lige skal have et sid-

ste boost i omsætningen, eller bruge det strategisk til opbygge og styrke kunderelati-

onen - som derved på sigt skulle gøre kunderne købende og loyale.

Du kan med fordel arbejde med dine kampagnemails som en ugentlig reminder, der 

skal komme kunden til gode. Du kan variere dit indhold med alt fra nyheder, rabat-

koder, procenter på udvalgte kategorier og varer & teasers på sæsonens tilbud.

Gør det til en vane - så bliver du husket

Er du nået hertil, ved du nu, at din mailliste kan blive guld værd. Derfor er leadge-

nerering også en af de absolut vigtigste elementer i din online markedsføring. Vi 

kan nemlig også bruge denne liste til at lave målgrupper på fx Facebook.

Før listen kan blive guld værd, skal der selvfølgelig tilmeldinger til, og det er der 

heldigvis flere måder at gøre på. Derudover er følgende tre punkter vigtige at have 

for øje i din tilmeldingsformular.

•  Reducer antallet af kliks

•  Bed kun om de oplysninger du ikke kan leve uden

•  Byd dem godt velkommen, og giv dem værdi, så de ikke smutter igen
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På webshoppen vil jeg anbefale dig altid at have en tilmeldingsformular i din footer 

samt ved checkout. Hvis folk gerne vil tilmeldes, skal de ikke lede efter det!

Selvom de fleste mailplatforme allerede har pop-up funktioner, vil jeg anbefale dig, 

at tage et kig på værktøjet Sleeknote. Det er en popup du kan sætte op direkte på din 

hjemmeside. Her kan du arbejde med forskellige budskaber, udtryk mv. De har også 

introduceret forskellige muligheder for gamification, som indtil videre har vist sig at 

være interessante for besøgende at interagere med.

Leadgenerering på webshoppen

Du har på Facebook mulighed for at sætte Lead Ads op. Det fungerer ligesom din 

tilmeldingsformular på webshoppen, blot i annonceform på Facebook. Det er særlig 

effektivt, hvis du har luft i dit budget til at investere i at skabe en stor tilmeldingsli-

ste. 

Gennem en Lead Ad kan folk tilmelde sig til dit nyhedsbrev direkte på Facebook 

- hvilket er en fordel, at vi her reducerer de klik folk skal igennem. På en Lead Ad 

arbejder du både med billeder og video, og her kan du med fordel teste forskelligt 

af, så du finder frem til det absolut bedste setup.
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Fra 84.000 kr. til 
800.000 kr. på 1 år – 

Sådan gjorde vi
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Hvordan løser man følgende opgave: Skaler en webshop, uden at det skal koste kas-

sen.

Det var opgaven vi blev stillet, da vi indgik et samarbejde med den fynske webshop 

Hesselager Energi. Markedsføringen var sparsom, og vi så stort potentiale for at få 

sparket gang i forretningen - helt fra start.

Det lykkkedes os - allerde fra start - at skabe tydelig vækst i omsætningen, og her et 

år inde i samarbejdet ser nøgletallene således ud:

Fra 84.000 kr. til 800.000 kr. på 1 år - 
Sådan gjorde vi

Hesselager Energi kom til os med et ønske om udvikling af forretningen, og havde 

i den forbindelse valgt at satse på Google Ads, Facebook & SEO. Udgangspunktet 

for dem var, at de selv havde sat div. kampagner op, men havde hverken interessen, 

tiden eller erfaringen til at at arbejde på og drive et fuldt setup på disse kanaler. 

De tog herfra fat i os, da de ønskede en samarbejdspartner, som kunne lave et fuldt 

setup, og løbende optimere dette – og vækste den samlede online forretning.

Udfordringen

846%
Vækst i samlet omsætning 
for webshoppen

28
gns. ROAS på Google Ads 
over de seneste 6 mdr.

347%
Vækst alene på organisk 
omsætning
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Målet var at vækste shoppen gennem en indsats på online platforme. Fra opstart 

til maj arbejdede vi med opsætning af Google Ads og Facebook sideløbende med 

on-page tekster til webshoppen og linkbuilding. Henover sommeren intensiverede 

vi vores SEO indsats med flere tekster og links. Da vi ramte Hesselager Energis høj-

sæson i efteråret, koblede vi igen Google Ads og Facebook på som en del af vores 

aktive marketing kanaler.

På begge paid kanaler arbejdede vi med hele kunderejsen. Vi satte forskellige kam-

pagner op, som havde til formål at drive ny trafik ind til siden. Derudover arbejdede 

vi også med forskellige retargeting målgrupper, for at sikre, at den trafik vi ledte ind 

til shoppen blev samlet op og konvterteret til reelle salg.

Vi kunne måned for måned øge vores annoncebudget, da vi allerede fra september 

kunne se en stærk vækst i omsætningen. Løbende over efteråret og ind i januar ud-

byggede vi setuppet med både PriceRunner og Affiliate Marketing.

Løsningen

Nu – over et år inde i samarbejdet – sætter vi stadig omsætningsrekorder med et par 

100.000 kr. i omsætning. De seneste 3 mdr. har vi vækstet med 506% sammenlignet 

med året før – Og det endda med ROAS +10 på alle opsatte kanaler. Google Ads har 

været afgørende for dels at drive trafik til webshoppen, og dels at få synliggjort pro-

dukterne gennem bl.a. Google Shopping kampagnen. Facebook har ligeledes været 

en vigtig brik – særligt på remarketing delen. Den organiske omsætning er løbende 

steget markant, ifm. arbejdet med content på alle sider og styrket shoppens linkpro-

fil, som netop har resulteret i 347% vækst alene på den organiske del.

Resultaterne



   Vækstshop

Tusind tak, fordi du har læst med så 

langt!

Spørgsmålet er nu:

Hvornår skal vi tage et kig på din

forretning?

Når du har lyst, vil jeg gerne tilbyde 

dig en vækstanalyse af din webshop, 

hvor vi lægger en plan for at nå dine 

mål.

Hvordan går du fra en webshop til en 
vækstshop?

Analysen giver dig et indblik i, hvordan 

du kan vækste din webshop.

Du får viden om:
• Anbefalede platforme

• Konkurrent- & markedsanalyse

• Overordnet vækstoverblik

• Indblik i performance 

• Gratis tips og tricks

Vi skrives ved.

Med venlig hilsen

Simon Damgaard

E-handelsrådgiver & salgsansvarlig 

Webbler ApS

+45 81 40 59 49

sd@webbler.dk

www.webbler.dk

Book vækstanalyse

Sådan går du fra en 
webshop til en 

vækstshop




