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AGENDA

● Om Milrab
● Black Week & Julesalget
● 5 tips til hvordan forberede seg best mulig



● Leverandør av personlig utstyr tilpasset outdoor, trening 

og taktisk bruk

● Etablert 2005 

● Gaselle siste 5 år, 150 MNOK 2019*, 23 årsverk

● Nettbutikk i tre land: Norge, Sverige & Finland

● In-house kompetanse

MILRAB 



● Black Week ca 9% av omsetningen i 2018

● Julesalget ca 18% av omsetning 2018

● Totalt over ¼ omsetningen i 2018 fra denne perioden

● Relativt sett flere negative tilbakemeldinger

Black Week & Julesalget 2018



1. Start tidlig

2. Skaler opp infrastrukturen

3. Innkjøp og prising

4. Markedsføring

5. Kontroll

5 Tips



● Gå i gjennom evalueringen fra i fjor

● Påbegynne dialog med leverandører

● Intern planleggning

● Sørg for å være top of mind før perioden starter

1. Start tidlig



● Tech

○ Sørg for at nettsiden tåler trafikken som kommer → unngå nedetid

○ Stresstest alle automatiserte prosesser i forkant

● Logistikk

○ Optimaliser lageret

○ Sørg for nok folk til å håndtere plukk og pakk (vi har bommet tre år på rad!)

● Support

○ Vær tilgjengelig for kunden

● Sørg for tydelig informasjon rundt bestillingsfrister og at levering kan ta lengre tid. 

○ Føler kunden seg lurt her, venter det dårlige reviews i etterkant. 

2. Skalere opp infrastruktur 



Innkjøp

● Start med fokusmodeller tidlig - og helst eksklusivitet

● Tørre å ta stort lager

● Varsler på varer som er utsolgt - vit hva som kan suppleres og ikke

Prising

● Prisene må være tiltrekkende, men ikke hodeløse

● Vi priser så tett opptil BF som mulig

● Viktig å ha kontroll på egne priser - spesielt fokusmodeller

3. Innkjøp og prising 



● Kampanjestruktur

○ Bring nyhetsverdi

● Gjennomføringsplan

● Interaktive kampanjer

● Keep it safe

4. Markedsføring 



● Forhåndsproduser mest mulig og test det

○ FB Ads Manager nedetid 2018

● Dashboard og budsjetter

● Dialog internt

5. Kontroll



Q&A



Vegard Sunde
Purchase Manager
vegard@milrab.no

950 33 463

Marius Anthonisen
Marketing Manager
marius@milrab.no

957 96 511


