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AGENDA

Skab succes med e-handel over 

grænser

Hvem lykkes i udlandet - og hvorfor?

Lokalisering, hvad betyder det?

Hvad er egentlig det sværeste?

Live på 4 uger i et nyt land!

De 3 vigtigste gode råd!



MAKESYOULOCAL

Skab succes med 

e-handel over grænser

11
års erfaring med international e-handel, både 

strategi og eksekvering

forskellige lande har vi lanceret i, både 

webshops og markedspladser

ansatte, hovedkontor i København

og kontorer i Tyskland, Litauen 

og Tjekkiet

webshops hvor vi har ansvaret 

for den daglige drift, herunder 

lokal kundeservice

15

+100

+200
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HVEM LYKKES I 
UDLANDET - OG 
HVORDAN?

Robust 

konkurrence-fordel

Problemfri 

købsoplevelse 

experience

Marketing 

INVESTERING

Forbliv opdateret 

på konkurrenterne

• Følge konkurrent-

aktiviteter

• Følge kundetrends

• Forstå ændringer i e-

handelskultur

• Lokalisering

• Webshop usability

• Kundeservice

• Levering

• Returhåndtering

• Brands

• Produktsortiment

• Pris

• Finansiering

• Garanti

• Aftersales service

• etc.

• Øge kendskab

• Udvikle og lokalisere 

indhold

• Lokale marketing 

specialister



LOKALISERING ER  AFGØRENDE  FOR SUCCES



ET GODT OVERSAT WEBSITE



(+45) 89 87 09 35
kundeservice@parfumdreams.dk

Livjægergade 17B

2100 København Ø

MEN ER DET LOKALISERET?

mailto:kundeservice@parfumdreams.dk


Kontakt kundeservice
(+45) 89 87 09 35

kundeservice@parfumdreams.dk

ET GODT LOKALISERET WEBSITE

mailto:kundeservice@parfumdreams.dk


AGENDA

Skab succes med e-handel over 

grænser
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decide

DE 5 FASER I INTERNATIONAL E-HANDEL

decide

• Konkurrencesituationen

• Interne ressourcer

• Business case

• Fokus på konverteringsrate

• Markedsforståelse

• Optimere processer

• Profitabel vækst

• Fra kendt til ukendt, 

fra stor til lille

• Growth hacking

• Optimere processer

• Sætte nye mål

• Lokalisering

• Tillid

• USP’s
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MØD KUNDERNE I DERES UNIVERS

•Kanelbullans dag…

• Hvornår udbetales der løn i 
landet?

• 5 måneder mellem “fars dag" i 
Danmark og “fars dag” i Sverige



MARKEDSPLADSER, VEN 
ELLER FJENDE?

Det er mere et 

supplement end et 

alternativ!

Lokaliseret webshop

på vigtige markeder
Alle kan finde dig, 

stille spørgsmål og

købe produkter

Du kan sælge på de 

markedspladser der 

er relevante for dig, 

lige nu

Et komplet produkt

feed



FRA DU BESLUTTER DIG TIL DE  FØRSTE 
PRODUKTER SENDES - PÅ 4 UGER!



LANCERING I UDLANDET - DET KAN GØRES PÅ 4 UGER!

Beslutninger 

omkring betaling 

og logistik og

igangsættelse af 

oversættelser

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4

Teknisk opsætning af platform - sprogversion, betaling og logistik
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Definer processer 

og vilkår, udarbejd 

webshop tekster, 

betingelser og 

logistikflows

Udarbejd webshop 

tekster, 

transaktionsmails 

og implementer 

dem og de øvrige 

tekster

Udarbejd 

marketing strategi, 

styr på tracking, 

annoncekonti og 

kampagneplan



3 GODE RÅD

Det vigtigste

1. Har du en konkurrencefordel i forhold til dine lokale

konkurrenter?

2. Lokalisering - prisen på at skaffe nye kunder er høj så du vil

optimere din konverteringsrate gennem god lokalisering

3. Gør det 100% hvis du gør det

Max Riis Christensen 

Mobile: +45 30173950
max@makesyoulocal.com


