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Bring eFrokost 

 Ny møtearena for bedrifter og aktører innen 

netthandel 

 Skal gi deg inspirasjon og faglig påfyll fra 

foredragsholdere med solid kompetanse innen 

netthandelsbransjen 

 Viktig nettverksbygging med  andre nettbutikker 

og leverandører 

 Twitter: #eFrokost 



Agenda 

0900  Hvordan øke konvertering ved å gi kundene valg?  

 Anne Murstad, forretningsutvikler  

 Divisjon E-handel Posten Norge  

 

0915 Slik får du kundene til å elske nettbutikken din 

 Nina Furu, senior partner i Webgruppen 

 

0950 Trekning av gratisbillett til LOAD 13. 
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Hvordan øke konverteringen ved å 

gi kundene valg? 

Anne Murstad 

Forretningsutvikler,  Divisjon E-handel Posten Norge 

 

anne.murstad@bring.com 

 



Hvorfor er valg så viktig? 



 

1061 intervjuer i Norge 

1008 intervjuer i Sverige 

1006 intervjuer i Danmark 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Norway.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Denmark.svg


 

Kundene vil selv velge hvor og når varene skal leveres 

Vet ikke Svært liten grad Ganske liten grad Ganske stor grad Svært stor grad 
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14%

37%

5% 

6%

36%
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6%
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Norge Sverige Danmark 

33% 

40% 

49% 

10% 

Butikkens leveringsalternativer er avgjørende for forbrukernes valg av nettbutikk  

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Norway.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Denmark.svg


Hva sier kundene vs. netthandleseiere? 

Bedrift Forbrukere 

Hva er de viktigste årsakene til at du 
handler på internett? 

Hva tror du er de viktigste årsakene til at 
forbrukerne handler på internett? 

Enkelt å bestille 

Kan handle når som helst 

Lavere pris enn i fysisk butikk 

Bedre vareutvalg 

Mulighet for prissammenligning 

Tidsbesparende 

Økt tilgjengelighet 

Mulighet for hjemlevering 

Trygghet 

Enkelt å bestille 

Kan handle når som helst 

Tidsbesparende 

Lavere pris enn i fysisk butikk 

Mulighet for prissammenligning 

Mulighet for hjemlevering 

Bedre vareutvalg 

Kan lese produktomtaler når jeg handler 

Mulighet til å kjøpebruktvare 



Kilde: This time it’s personal: from consumer to co-creator   www.ey.com 

  1 - lowest possible score 
10 - highest possible score 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf


  1 - lowest possible score 
10 - highest possible score 

Kilde: This time it’s personal: from consumer to co-creator   www.ey.com 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf


  1 - lowest possible score 
10 - highest possible score 

Kilde: This time it’s personal: from consumer to co-creator   www.ey.com 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/This_time_it_is_personal_-_from_consumer_to_co-creator_2012/$FILE/Consumer barometer_V9a.pdf


Hente på Posten 





La kundene velge når og hvor varene skal leveres 
 

Hjemlevering kveld kl 17-21 Eller i postkassen 



Hvordan?  

 Fraktguiden viser transport tid 
og pris basert på postnummer 
der kunden befinner seg 

 

 Du velger selv hva som skal 
vises i nettbutikken. Fraktguiden 
er fleksibel 

 

 Kjøpesum og konvertering øker 
ved flere frakt alternativer 

 

 Både kundens alder, varens 
verdi, vekt og hvor mye det 
haster er faktorer som spiller en 
rolle for hvordan dine kunder 
velger sitt leveringsalternativ  

 

 

 

I postkassen Hente på Posten 
Hjemlevering 

kveld kl 17-21 



Hva brukes når? 

I
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s
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 •Leveres i postkassen 
som A eller B post 

 

•Velg mellom med og 
uten sporing 

 

•Max 2 kg 

 

 

 

 

 

•Tjeneste: Småpakke 
eller minipakke 

H
je

m
le

v
e
r
in

g
 •Leveres hjemme hos 

mottaker, på kvelden 
mellom kl. 17-21 

 

•Mottaker varsles med 
to sms’er når pakken 
er underveis og 
ringes 30 min før 
levering av sjåfør 

 

•Max 35 kg 

 

•Tjeneste:  På døren 

H
e
n
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å
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o
s
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n
 •Mottaker henter selv 

på et av våre 1400 
utleveringssteder 

 

•Sms varsel sendes 
når pakken(e) er 
klare for utlevering 

 

•Max 35 kg 

 

 

•Tjeneste: 
Klimanøytral 
Servicepakke 



Hva kan valg gjøre for konvertering? 
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UKE 

Kampanje -“På Døren” bestillinger pr. uke  

Kampanjestart 
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Eksempler på bruk av FRAKTGUIDEN fra Bring 

 
Før kjøp: 

Hvordan får 
 jeg varen  

levert.. 
 



Levering til riktig tid er en del av ”produktet” kunden kjøper  

 



Levering til riktig tid er en del av ”produktet” kunden kjøper  

 





Hvorfor? 



Smarte løsninger…. 

C:/Users/Murstada/Desktop/Bedre nettbutikk med valg.mp4


Det er en tøff konkurranse om kundene 



26 

Vi har et bredt tilbud av tjenester for din nettbutikk 

 

Se flere av våre løsninger? 

 

www.bring.no/netthandel            www.bring.no/fraktguiden 

 

www.bring.no/API 

 

http://www.bring.no/fraktguiden


Slik får du kunden til å elske 

nettbutikken din 

Bring eFrokost 

Nina Furu 

14. Februar 2013 



Flørten 



• Husk at netthandel langt på vei handler om pull-

kommunikasjon 

• Bruker oppsøker deg, ikke omvendt 

• Du må være tilgjengelig der bruker leter 

• … først og fremst på Google 

 

Lokke, ikke tvinge 





Google AdWords 

Organisk søketreff 



Google AdWords 

Organisk søketreff 

20% 

80% 



Google AdWords 

Organisk søketreff 

20% 

80% 



Hva styrer organisk rangering? 

• Relevans! 

 

• Mange variabler 

• God teknisk kvalitet, godt innhold, lenker 

• Husk at søkeordet må være der! 







Landingssider 

• Kjøper du annonser, så husk å tenke på landingssiden. 

• Avstøting på langdingssiden = penger ut av vinduet! 

• I organisk søk får du relevansen gratis (siden Google har 

valgt ut din side nettopp fordi den ER relevant) 

• Når du kjøper annonser, må du sikre relevansen selv. 

 

• Det handler om å gjøre et godt førsteinntrykk … 







• Ha tydelige produkter på forsiden din 

• (Men ikke bruk forsiden som landingsside!!) 

• Ha menykategorier som samsvarer med det kunden søker 

etter på Google 

• Ha tydelige netthandelsmarkører (kjøpsknapp, 

handlekurv, produktteasere) 

 

Gjør et godt førsteinntrykk 















Forside-sjekklisten 

• Ikke flash 

• Søkeord i menyer 

• Fristende tilbud på forsiden 

• Tydelige netthandelsmarkører 

• Tydelige produktkategorier 

• Riktig ”look-and-feel” 

• Gjerne tydelige seleksjonskriterier 

 





Seriøst 



















Produktpresentasjon - sjekkliste 

• Tydelig produktbilde, evt med zoom 

• Alternative bilder av produktet 

• Stor kjøpsknapp i annen farge 

• Produktbetegnelse i vanlig språk 

• Stor, tydelig pris 

• Relevant nøkkelinformasjon 

• Nødvendige valg for farge, størrelse etc. før kjøpsknapp 

• Eventuelt mer utfyllende informasjon som tilvalg 



Gjøre det 

















• Så enkle ledd som mulig 

• Tydelige tilbakemeldinger 

• Bruk standard skjemaelementer 

• Ikke ha unødvendige elementer 

• Test, test og test igjen … 

Gjør det friksjonsfritt 



Fast følge 







• Tenk Facebook som et lojalitetsprogram … 

• … og som en gjensalgs-mekanisme  

• Tenk epost som en kanal for spesialtilbud 

• Tenk SMS som en varslingskanal 

Hold forholdet varmt! 



Møt vennene 















Share the love … 

• Legg til rette for deling av produktene dine i sosiale 

medier 

• Husk at jo finere bilder du har, jo flere vil dele 

• Lag gjerne delingsgrafikk 





• www.ninafuru.no/love  

Presentasjonen 

http://www.ninafuru.no/love


Takk for meg! 

 

 

Nina Furu 

Twitter: @NinaFuru 

www.webgruppen.no  

Mobil 92208015 

nina@webgruppen.no  

 

 

 

http://www.webgruppen.no/
mailto:nina@webgruppen.no


Norge Nettfavoritter 

 Inngangsport til trygge nettbutikker i Norge og utlandet  

 «The place to be» for seriøse nettbutikkaktører 

 Arena for inspirasjon og gode butikkopplevelser på nett 

 Kriterier: 

– Tydelig informasjon om kjøps- og leveringsbetingelser 

– Fullt firmanavn og organisasjonsnummer 

– Kundeservice 

– Betaling over nett 

– Utenlandske nettbutikker må levere til Norge 
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nettfavoritter.posten.no 



Velkommen til LOAD 13.  

 19. september 2013  på Radisson Blu Scandinavia i Oslo 

 Brings fagdag for deg som jobber innen logistikk og netthandel 

 400 deltakere på LOAD i fjor 

 8 av 10 deltagerne fra LOAD.12 ønsker å komme tilbake  

– «LOAD er både 17. mai og juleaften på en dag for dem som driver med netthandel» 
 

 Vær tidlig ute, du kan melde deg på nå og garantert få plass og redusert pris 
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Magnus Lindkvist 
En fremtidsstrateg som 
analyserer omverdenen, 
jakter på gode idèer 
verden rundt og 
utfordrer vårt tenkesett 
og syn på fremtiden 



Netthandelsprisene 

 Prisene deles ut på LOAD, Logistikk- og netthandelsdagen  19. september 2013 

 Synliggjør det store mangfoldet av nettbutikker som finnes i Norge 

 Årets nettbutikk er den gjeveste prisen 

 Prisene kåres av en uavhengig jury, som består av personer fra næringsliv og 

organisasjoner og som har stor kompetanse innen netthandel og relaterte bransjer  
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Vinn gratisbillett til LOAD 13. 

 Vi trekker en heldig vinner! 
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Velkommen tilbake til eFrokost 14. mai 

 Vi belyser blant annet hvordan du kan satse internasjonalt med nettbutikken 

 Vi sender evaluering på e-post og her kan dere også gi forslag og ønsker til tema for 

neste og kommende eFrokost event 
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