
Start af webshop?



Tom Frank Christensen
Brænder for ”Optimering”

 Iværksætter, Programmør
 ~70% ejer af Modified & avecdo’s Holding  

 (resten ejer teamet)

 Erfaring
 Sysadmin, IT afd. Skive Kommune
 Sysadmin, IT afd. Skive Folkeblad
 Programmør, FakturaService
 Programmør, Plantetorvet.dk (DK’s største online plante webshop)

 + 60+ andre webshops hvor jeg var ansvarlig udvikler.
 Stiftede Modified i 2011 – nu er vi 10+ mand 

 (Who’s really counting).
 Stiftede avecdo i 2017
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Hvorfor og hvornår
Skal din virksomhed 
Starte en webshop?

Først lidt tal…







Fremgangen siden 2014
Nethandel udgør 10 % af detailhandelens samlede omsætning
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Webshop kundens flow
Det er ikke så lidt 
beslutninger som kunden 
gennemgår i løbet af en 
købs process.



Logistikken i en webshop
Logistik er MANGE ting!



For en kunde lavede Modified total kontrol fra kundens side, redigere ordren, modtog løbende sms 
med ordrestatus, ændringer i ordren, annullering til pakkelabel var skrevet, track’n’trace osv.

Logistik - Ordrestyring
Hvordan håndterer man 
1. Ændringer i ordren af kunden
2. Ændringer af jer
3. Annulleringer
4. Forsinkelser
5. Leveringsinformation
Osv.



Logistik - Leveringshastighed
Hvornår vil du love levering: I dag, i morgen eller inden jul(i)?

Leveringshastighed afhænger bla. af 
Lagerstatus
Digitaliseringen af din virksomhed
Dit team
Fragtleverandøren

Osv.



Logistik - Leveringsmetoder
Hvordan kan du levere produktet?
Pakkeboksen
Pakker / Brev 
Afhentning!
Drone…

Osv.

Hvad foretrækker DU?



Logistik - Leveringsomkostninger
Hvad koster forsendelsen for kunden?
Fragtpriser
Kender du fragtprisen og 
håndteringsomkostningerne?
Eksempel: 60kr postnord + 35kr håndtering = 95kr
Kan du tilbyde fri fragt, f.eks. over 500 DKK?
Dette er afhængig af din overskudsgrad etc.
Skal du sende til DK eller til udlandet?
Udlandet er oftest væsentligt dyrere…



Logistik - Lagerstyring
Lagerantal: 
Webshoppen skal helst LIVE afspejle 
lagerantal.

Skal der bestilles nyt hjem for at opfylde en 
ordre? – Så ændres leveringstiden. 

Automatisk bestilling til lager fra 
leverandør?

Automatisk levering direkte FRA 
leverandør?



Logistik - Returvarer
Jeres retur politik er vigtig
- det er ”customer care”

Cirka 16% sender brugte ting retur.
- HUSK Der må tages penge for værdiforringelsen.

14 dages returret er et lov krav 
- Mange tilbyder 365-700 dage returret. 

Kan I forklare hvorfor?



Digitalisering 1/2
Automatisering og digitalisering er et kæmpe 
stort område.

• Automatisk vare genbestilling 
– når beholdning kommer under niveau.

• Automatisk valg / forslag af fragtleverandør.
– ud fra vægt, størrelse og dimensioner.

• Brug stregkoder 
– Varemodtagelse
– Pluk fra lager
– Tilføj til lager



Digitalisering 2/2
• Digitalisering forbedrer konkurrenceevnen

Enhver digitalisering bør være betalt hjem 
indenfor 2-3 år.

• Automatisk print af pakkelabels
Undgå at folk venter ved printeren hele tiden.

• Medarbejder styring 
Fremmøde, effektivitetssikring, kvalitetssikring.

• Hvis det kan tænkes, kan det laves…
Det skal dog helst kunne betale sig selv hjem.



Valget af shopsystem
Hvad er dit behov?
Hvor mange produkter har du / får du? (Antal)
Hvor stor er din virksomhed i omsætning? (DKK)
Hvor teknisk er din forståelse? (Mellem 0-10)
Skal du sælge B2B eller B2C? (B2B / B2C)
Er DK konkurrencen virkelig stor? (JA / NEJ)
Hvad er overskud per produkt solgt? (Antal %)
Har du specielle behov / ønsker? (JA / NEJ)
Hvad er dit budget? (DKK)

”Ready to go”

Open Source systemer ( som Modified arbejder med )

Men forholdsvis 
begrænset

400-1500+ DKK om måneden.



Onlinebudget?
Opstartspris?
Som udgangspunkt forvent minimum udgift på 
50.000 DKK i enten tid eller udvikling inden 
shoppen er ordentlig oppe. 
Indløser aftale (Kreditkort)  - Anbefaler Pensopay
Hosting (denne må der ikke spares på) – Anbefaling 
afhænger af system.
Udvikling osv.

Marketingsbudget?
Så meget som muligt, såfremt at 
pengene betaler sig selv hjem – vel?



Integrationer / kanaler til salg
Kunder i butikken
De kommer normalt ikke helt af sig selv.

SEO / Søgemaskineoptimering
Vær varsom / forsigtig med SEO folk der ringer til jer. 

Markedsføring er en vigtig detalje
Kundens pris vil variere dog ofte ml. 2 - 50 kr per kunde. 

MEN det kan MÅLES modsat en annonce i en avis.
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