
Webshop del 1
Opstart af webshop



Mikkel Lindberg

• 34 år

• Partner i Holder 100

• Executive MBA i iværksætteri og global marketing

• Arbejdet med webshops de sidste 15 år

• Boet i Næstved i snart 3 år



Tjeklisten / Agenda

• Navn & domæne

• Hvad skal der sælges

• Målgruppe

• Forventet omsætning

• Fragt aftale

• Indløser aftale

• Valg af platform

• Berigelse af produkter

• Spørgsmål og svar – evt. udenfor optagelsen



Navn & Domæne

Eksempel: holder100.dk

Brug en domæne søgemaskine som simply.com



Navn & Domæne

1. Domænenavnet skal relatere til virksomhedens navn, branche eller 
sortiment

2. Hold det relativt kort

3. Undgå tal og bindestreger

4. Vælg en endelse som passer til dit marked eks. .dk, .com, .nu

5. Sikre du ikke bryder nogle varemærker
https://www.dkpto.dk/soeg-i-patenter-og-varemaerker/

https://www.dkpto.dk/soeg-i-patenter-og-varemaerker/


Hvad skal der sælges

• Tidsreservationer
Frisør, Håndværker, Leje af udstyr

• Medlemskaber / Abonnementer
Coach, Rabatklubber

• Fysiske produkter

• Digital løsning
Strikopskrifter, Guides, Kostplan

• Købsforespørgsler
Specialudviklede produkter, komplekse produkter



Målgruppe

• Eksisterende kunder/følgere

• Eksisterende kunders bekendte 

• Nye kunder, lokalt

• Nye kunder, nationalt

• Internationalt



Forventet omsætning

• Direkte omsætning år 1

• Indirekte omsætning år 1

• Direkte omsætning år 2

• Indirekte omsætning år 2



Fragt aftale

Har du omsætning på under 500.000/år benyt en samlet fragtløsning.

Shipmondo: 20-48øre pr. label – kan integreres på website
Anbefales til mindre virksomheder

Webshipper: fra 299kr.  pr. måned – kan integreres på website
Anbefales til mindre virksomheder med 2+ der skal sende vare

SmartSend: fra 149kr. pr. måned – kan integreres på website
Forholdsvis nyt system og billigst ved over 400 pakker sendt om 
måneden. Nemmere integration til Track&Trace



Indløser aftale

Benyttes til at tage imod penge fra webshoppen.

Vær obs på:

• Skal du bruge abonnement

• Hvilke kort vil du tage imod

Find den rette betalingsløsning og indløser her:
https://kortgebyr.dk/

https://kortgebyr.dk/


Valg af platform

Hostede løsninger Åbne systemer

Noter • Billigt at komme i gang
• Du kan komme meget langt selv
• Begrænsede muligheder for at få siden 

designet
• Begrænset fra starten med hvilke udvidelser 

der kan ønskes
• Kan være begrænset mulighed for 

opsætning af tracking og marketing 
integration

• Du skal selv står for hosting eller købe hjælpen
• Mange webhoteller har 1 klik installation
• Du ejer selv data og kan nemmere skifte system
• Siden kan designes efter dine ønsker
• Simpel opstart koster fra 4.500 kr.
• Kan modificeres løbende som dit behov ændres

Eksempler Shopify
DanDomain
Traede (B2B)
Scannet
Smartweb

WooCommerce
Magento / Magento2
Prestashop
OpenCart
uCommerce

Vælg hvis Du ved hvad du skal bruge de næste 2-3år og 
platformen understøtter, som standard.

Webshoppen skal være en mere eller mindre central del 
af dit salg og digitaliseringsrejse.



Valg af platform: Åbne systemer

Fordele Ulemper

WooCommerce • Der findes mange udviklere til en fair pris
• Har mange gratis moduler

• Kræver en god hosting løsning
• Du skal både administrere WordPress og 

WooCommerce for at bruge det optimalt

Magento / 
Magento 2

• Har indbygget mange optimerings og pris 
regler.

• Modent system med lille fejl margin

• Du kan ikke starte op selv – projekter starter fra 
40.000 kr.

• Det er dyrt at få lavet konfigurationer da systemet 
som udgangspunkt er komplekst

Prestashop • Har flere sprog og valutaer som standard
• Ren webshop backend som hostede 

løsninger

• Skalere ikke godt (ved over ca. 1.500 produkter)
• Få danske udviklere

OpenCart • Flest gratis udvidelser
• Særlig god som mellemmand til eBay, 

Amazon og andre markedspladser

• Praktisk talt ingen danske bureauer  med OpenCart
som speciale

• Kan være svær at installere

uCommerce • Dansk udviklet og mange danske 
udviklere

• God standard for brugerstyring

• Kræver et licens som kan være dyrt
• Har begrænsede moduler – kræver ofte special 

udvikling.



Berigelse af produkter

• Kort præcis titel

• Kort beskrivelse (60-120 tegn)

• Produkt beskrivelse

• Et godt billede

• Sæt kategorier

• Sæt egenskaber



Berigelse af produkter: Et godt billede

Overvej om du skal få en fotograf til at sætte dig i gang

• Hvid eller ensfarvet baggrund

• Brug et godt kamera på en tripod

• Brug rette lys

• Unikke billeder på detaljer af produktet eks. En syning



Berigelse af produkter: Kategorier

Kategorier er noget vi navigere efter



Berigelse af produkter: Egenskaber

Egenskaber er noget vi sortere eller filtrere efter



Spørgsmål

Har du en webshop snakker vi på Torsdag om hvordan du kan sælge mere online


