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Need to have:
Musthave setup til 

Black Friday

   Forord

Hele efteråret ser vi frem mod den absolut største dag for dansk e-handel - nemlig 

Black Friday. For at sikre vores kunders konkurrenceevne arbejder vi allerde nu 

med planlægning og klargøring en række forskellige initiativer. Laver du et grundigt 

forarbejde, er der mange penge at hente slut i november.

Et grundigt forarbejde øger kravet til dig som webshopejer - særligt, hvis du ønsker 

et overblik fra start, og et godt udbytte af dine indsatser. 

Her får du vores viden fra arbejdet med +100 webshops, og du har sikkert - ligesom 

dem - rig muglighed for at få udbytte af dit uudnyttede potentiale - også i dette mar-

ked. For at give dig succes, får du her vores guide til Black Friday.

Forord

•  Musthave, nice to have og nye kanaler - hvor sulten er du?

•  Fyldt med eksempler, værktøjer, tips & tricks

Velkommen til - & rigtig god læselyst

I Webshopejerens guide får du viden og konkrete redskaber til, 
hvordan du gør din webshop klar til Black Friday

Majse Skole
Marketingkonsulent

Simon Damgaard
E-handelsrådgiver & salgsansvarlig

Er din webshop klar til årets største dag for 
e-handel?
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Et andet sted du kan sikre din synlighed i søgningerne på Google er at skille dig ud 

på dine priser. Har du styr på dine produkter og dit feed, kender Google godt til dine 

produkter, og kan placere dig i de rette sammenligninger. Her er prisen også synlig, 

og kører du tilbud, vil dette også være synligt. 

Anbefalingen herfra er derfor: Fremfor at lave en kode man skal taste ind for at få 

rabatter, så sæt selve prisen ned. Det kommer nemlig med ud fra shoppen og ind i 

fx Google Ads. Dine priser ser bedre ud, og Google bliver opmærksom på, at her er 

der tilbud. Kan folk se tilbuddet - på prisen - så skal de nok komme forbi shoppen.

Priser

Pssst...
Disse tips kan du selvfølgelig også benytte dig af, når du kører tilbud resten af året. 

Øg din synlighed med promoveringsudvidelser og skarpe priser. Så skal trafik og 

salg nok komme din vej.

   Google Ads

Google Ads er en kanal, som vil hente mange salg ind Black Friday. Klikpriserne sti-

ger, og der er hård konkurrence. Er dine kampagner sat op til UG, er det blot at lade 

annoncebudgettet følge med op - det skal nok betale sig ind igen!

De ting vi arbejder på vores kunder med ift. BF er promoveringsudvidelser og feed - 

her særligt priser.

Hent dine konverteringer på verdens 
største søgemaskine med Google Ads 

Promoveringsudvidelser kan du bruge aktivt i din annoncering. Fremhæv tilbud, 

kampagner og udsalg - særligt i forbindelse med Black Friday. Vi anbefaler, at du 

tilføjer promoveringsudvidelserne til alle dine kampagner og annoncer, for på den 

måde at hente mest muligt trafik ind.

Tilbud lokker nemlig folk til - og er derfor særlig godt at bruge i netop dine annon-

cer på Google Ads.

Promoveringsudvidelser

   Google Ads
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   Email

Mail er en af dine vigtigste kanaler, når du arbejder på, opbygger og styrker din kun-

deloyalitet. 

Jeg regner med, at du har styr på dine automation flows, og at du allerede nu sender 

kampagnemails ud med en frekvens, som passer til dine kunder. Derfor springer 

vi direkte videre til, hvordan du kan bruge email marketing strategisk i forbindelse 

med Black Friday.

Dine subscribers venter på dig

Holder du Black Friday, så send 2 mails ud i ugen op til, hvor du teaser for dine til-

bud. Du kan vælge, om du vil afsløre tilbuddene, eller blot tease om, at der kommer 

tilbud. Du kan hive forskellige produkter eller brands frem, og sætte fokus på disse 

ifm. evtuelle tibud og rabatter.

Derudover så send 3 mails ud på selve dagen. En morgen, en middag og en en time 

eller to inden tilbuddene udløber. På den måde holder du dig selv ’top of mind’ på 

dine kunder, og sikrer, at du får den sidste handel i hus.

Black Friday

Kører du Black Weekend på din shop, anbefaler vi sammen setup, som det ovenfor. 

i ugen op til, og på selve dagen. Derudover kan du med fordel sende en mail ud i 

løbet af lørdagen og igen både søndag morgen og søndag aften, når de sidste tilbud 

og rabatter udløber.

Black Weekend
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   Facebook

Facebook er din visuelle kanal, og du bør som minimum have en annonce kørende 

her, hvor budskabet er dine rabatter og tilbud Black Friday. 

Der er masser af muligheder for at lave noget med fokus på dit udsalg. Lav en gif 

eller optag en video, hvor du viser nogle af dine produkter. Alternativt kan du også 

nøjes med et billede, som på den ene eller anden måde viser det, du gør på Black 

Friday.

Brug Facebook strategisk, når du
pusher dine tilbud ud



Nice to have:
Sådan får du mere ud 

af Black Friday
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   Email

For dig som kører Black Week anbefaler vi igen to mails i ugen op til starten. I selve 

ugen så send en ud hver dag. Og ellers få koble setuppet fra Black Weekend på hen-

over fredag, lørdag og søndag.

Black Week

Black Month er en løsning vi ikke ser så tit, men ikke desto mindre er vores anbefa-

linger også her, at intensivere indsatsen jo tættere vi kommer på selve Black Friday. 

Minimum 2 ugentlige kampagnemails og send gerne en ekstra, når nye tilbud og 

rabatter lanceres løbende.

Black Month
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   Facebook

Kører du katalogannoncer på Facebook har du mulighed for at tilføje en ramme. 

Fordelen her er, at du kan skabe blikfang - både på dine tilbud og ifm. Black Friday.

Her har jeg lavet et eksempel på, hvordan sådan en ramme kan se ud. Har du et far-

vetema på shoppen til Black Friday, så leg med kreativiteten. Derudover vil jeg råde 

dig til også at arbejde med at tydeliggøre dine USP’er som: E-mærket, Trustpilot, 

logo, procentrabat osv.

Skab blikfang med Black Friday rammer
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   Facebook

Facebook er din visuelle kanal og her handler det om at vise dine kampagner og 

tilbud. Jeg vil derfor råde dig til at lave flere annoncer, som kan køre sideløbende. 

På den måde kan du sætte fokus på flere forskellige tilbud, og du giver Facebook frit 

spil til at teste af, hvilken annonce, som performer bedst - lige netop dette er Face-

book rigtig dygtig til. Så hvorfor ikke bruge det til din fordel?

Vis dine tilbud og lok kunderne ind 
gennem Facebook

Der er rig mulighed for at lave spændende annoncer. Lav en karruselannonce, hvis 

du fx har flere produkter fra samme brand på tilbud. Her kan du få produkterne 

helt frem til forbrugeren. Arbejd også med videoformatet - enten som gif eller video. 

Faktisk er video noget af det vi ser fungerer aller bedst på Facebook. Tag dine følge-

re og kunder med behind the scenes. Optag, når du modtager og pakker nye varer 

ud, tag dem med rundt i din hverdag, og sørg selvfølgelig for at vise og sælge nogle 

produkter. Det er jo det endelige mål, så hav gerne dette in mente. Vores erfaring er 

- at det virker!

Sæt alle dine tilbud og kampagner i spil
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   Webshop

De fleste har en dedikeret side til selve Black Friday, og i de fleste tilfælde vi ldet 

være en god idé at tilføje en nedtælling på selve siden - der findes mange online 

værktøjer til dette, fx TickCounter. Det kan du bruge til at holde dine kunder til il-

den. De kan herfra følge med i, hvornår nye tilbud kommer og hvornår siden åbner 

for salg - direkte i webshoppen.

Lad ikke din Black Friday side åbne før tid
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   Webshop

Det er ikke kun dine annonceringskanaler, som skal gøres klar til Black Friday - det 

skal webshoppen også!

Alene på din webshop er der 3 ting vi anbefaler du implementerer, for at sikre trafik 

og salg til årets bedste dag for webshops. 

Gør webshoppen klar til at sælge med 
3 lette tiltag

På forsiden har de fleste shops et banner øverst, som viser aktuelle tilbud, kollek-

tioner, produkter osv. Dette anbefaler vi at du, i god tid, skifter til Black Friday. Du 

kan med fordel i takt med dine teasermails skifte banneret, så du skaber en synergi 

gennem din markedsføring og din webshop.

Skift dit forsidebanner

Selvom alle godt ved hvornår Black Friday starter, er det en god idé at implementere 

en popup fra fx Sleeknote, som informerer om, at du holder Black Friday på shop-

pen. Heri vil det også give god mening at tilføje en timer, som popper op, når den 

besøgende lander på din webshop.

Tæl ned til udsalget



Nye kanaler:
Få mest ud af Black 

Friday
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   PriceRunner

PriceRunner er en af de mest besøgte sider på Black Friday. Ved at få oprettet dig 

her, og udbygget dit marketing setup, rykker du en (nok flere) pladser frem i køen - 

og er dine konkurrenter allerede på Pricerunner, ja så kan det kun gå for langsomt.

PriceRunner er den her side for sammenligninger. Du kan som shop oprette dig 

som annoncør, og herfra bliver dine produkter placeret i relevante sammenligner. 

Har du en særlig fordel frem for konkurrenterne, som fx fri fragt eller en skarpere 

pris, ja så vil du også opleve øget trafik til din shop og i sidste ende en ny kanal, som 

kan øge omsætningen.

Du vil nemlig herfra højest sandsynligt nå ud til nye forbrugere, som du ellers ikke 

ville have nået. Få det sat op allerede i løbet af efteråret, så din shop er klar og inte-

greret i PriceRunner-land inden det går løs den sidste fredag i November.

Så snart du har annonceret på PriceRunner i 6 mdr. kan du få deres købsgaranti 

mærke.

Sælg gennem PriceRunner

Styrker synlighed & troværdighed. Øger din CTR fra PriceRunner til shop,

og passer godt på kunden - helt gratis!
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   Leads

På webshoppen vil jeg anbefale dig altid at have en tilmeldingsformular i din footer. 

Hvis folk gerne vil tilmeldes, skal de ikke lede efter det!

Derudover synes jeg du skal tage et kig på værktøjet Sleeknote. Det er en popup du 

kan sætte op direkte på din webshop. Her kan du arbejde med forskellige budska-

ber, udtryk mv. De har også introduceret forskellige muligheder for gamification, 

som indtil videre har vist sig at være interessante for besøgende at interagere med.

Du har også muliged for at indsamle leads på Facebook. Her kan du sætte Lead Ads 

op. Det fungerer ligeson din tilmeldingsformular på webshoppen, blot i annonce-

form på Facebook. Det er særlig effektivt, hvis du har luft i dit budget til at investere 

i at skabe en stor tilmeldingsliste.

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

- hvilket et 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 

at, så du finder frem til det absolut bedste setup.

Leadindsamling, der bliver guld værd
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   Affiliate

Kort sagt er Affiliate markedsføring en performance baseret løsning, hvor du først 

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

ler altså kun, når der skabes salg.

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.

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?... Det tager oftest en måned eller to at få dit program helt op 

at køre, så få sat det i gang i det allerede her i løbet af efteråret.

Affiliate marketing du tjener penge 
på
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   Webpushr

Web Push - og afarter heraf - har  været på markedet i noget tid. Alligevel er det først 

de seneste år den virkelig er begyndt at slå igennem som markedsføringskanal.

Web Push fungerer på mange måder som Email Marketing - og så alligevel ikke.

Når du sætter Web Push op for din webshop, vil de besøgende have mulighed for at 

tilmelde sig. Gennem Web Push kan du sende notifikationer direkte til den enhed, 

som er tilmeldt. Vi kommer altså et skridt tættere på kunden, da vi havner her frem-

for indbakken. Du kan sende rabatkoder ud, kampagner, tilbud osv, ligesom du kan 

sætte div. automations op på fx nyheder i shoppen, prisfald på produktniveau osv.

De cases vi har arbejdet med hos Webbler, har vist gode resultater over hele linjen, 

og faktisk står Web Push som kanal alene for 35.000-50.000 kr. efter implementering 

i marketing setuppet pr. md. i enkelte cases.

Kender du ikke allerede til Web Push, så undersøg kanalen med det samme, eller 

tag fat i os!

Web Push - den nye på markedet

Sådan bliver din 
webshop klar til

Black Friday



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.

Lad os gøre din webshop klar til årets 
Black Friday!

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

   Black Friday


