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Guided shopping 
- Hvad er det?

Det er med andre ord som at have en medarbejder, der byder 
besøgende velkommen ind i din fysiske butik, og spørger 
aktivt ind til dine behov og ønsker.

…Men hvordan løser vi så det i et digitalt univers?
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Rådgivning er nøglen til succes

Kilde : Interresearch kundeundersøgelse 

I en kundeundersøgelse udført af 

InterResearch A/S svarede 42% af 
alle adspurgte, at de vælger at handle 
i en fysisk butik, når de har brug for 
vejledning.



5

Ikke kun udvalg og pris…



Typer af guided shopping

Personaliseret søgning og anbefalinger

Interaktive guides og filtrering

Chats, 1-1 Video Sessions og Live Shopping
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Personalisering
- Hvordan hjælper vi, når vi ikke kan 
gå i dialog med kunden?



Personalisering – Vi kender kunden bedre end I (de) tror

Den indirekte rådgivning, ved at justere produktsortimentet efter

kundens adfærd

Personaliseret Søgning

Vi kan holde kunden i hånden, også væk fra shoppen (e-mail)



Produktlister
- personaliseret rækkefølge

Omarranger varer efter brugerens

præferencer:
Indhold af kurv
Interesse/adfærd, 
f.eks. økologi
Tidligere køb
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Email personalisering

Det er ikke nok kun 
at personalisere navnet længere

Indholdet i hele mailen, 
også transaktionelle emails kan 
med fordel personaliseres

Brugen af fornavn på kunden

Indsæt det konkrete produkt og 
antal kunden har købt

Opsalg af tilbehør kun på ordrer, 
hvor dette ikke er inkluderet på 
ordren allerede

Specialafsnit kun på 
ordrer, der leveres med 
AIR net og brikker

Personaliseret guide afhængig af 
produkttype, der er købt
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Interaktive guides
- Stil kunden de rette spørgsmål og hæv 
konverteringsraten
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Step by Step filtrering

Forstil dig du står overfor kunden i en fysisk 
butik, hvad spørger du om? 

Få men gode spørgsmål kan lynhurtigt 
indsnævre sortimentet til noget kunden finder 
interessant 

Brug eksisterende funktionalitet og datasæt

Sørg for at vise resultater også selvom der ikke 
er et 100% match

Erstatter ikke almindelige filtre, for de kunder 
der blot vil gå og ose i butikken. 
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Produkt guides / quiz

Hvis du sælger mere komplekse produkter, der 
kræver meget viden om kunden eller kræver en 
visuel interagering

Sørg for at opsamle data om kunden og 
genbrug det i hele købsrejsen, samt i den 
efterfølgende rådgivning af kunden

Der findes i dag mange gode AI / Machine 
learning værktøjer, der gør du fx kan bruge 
kameraet til at lave opmålinger eller visuelt vise 
dit produkt

Brug muligheden for at lade kunder række ud til 
dig for yderligere hjælp. Enten via telefon chat 
eller lign.
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1-1 Video Sessions
og Live Shopping



Coronas påvirkning

Corona har forkortet en udvikling i forhold til vi 
er vant til online møder og video 

E-Commerce handler ikke længere kun om at 
effektivisere, men ligeså meget om at skabe 
den gode kundeoplevelse digitalt.

Ikke kun at skubbe overvejelses køb fra A-B
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1-1 Video sessions

Giv dine potentielle VIP kunder den samme 
oplevelse de kender fra den fysiske verden

Kan løses smart med ML/AI til kun at tilbyde 
det til de kunder der udviser et behov

Brug Influencers til at rådgive og inspirere dine 
kunder

Kombiner en quiz med video shopping 

Behøver ikke være on-demand. Kan også være 
booking af tid med en kosmetolog, løberådgiver, 
interiør designer eller lign.

Fungere godt ved Større / dyrere varer (bilsalg 
fx)

Behøver ikke kun at være B2C
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1-1 Video 
Sessions
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“Eksempelvis laver vi ved ethvert salg en lille 
gennemgang på syv, otte minutter af bilen. Det kan 
være demonstration af særligt udstyr, funktioner 
eller lignende. 
Det gjorde vi også, inden corona lukkede os ned, og 
det format holder vi fast i fremadrettet 

René Sand-Jensen, Sand Jensen automobiler

Sand Jensen vurderer, at mindst 20 procent af bilsalget hos 
virksomheden er biler, der er købt ubeset, og at tallet, på 
trods af corona, har ligget nogenlunde stabilt.
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Live Shopping

Udgør 10-15% af den samlede e-
handelsomsætning i Kina

Vokser ekstremt hurtigt i DK og Europa

Hjælper med at sætte ansigter på digital handel

Det er en myte det kun er til tilbud/pris dump

Det handler om at opbygge brand og skabe 
relationer

Power.dk omsatte for +20 millioner på 4 timer

Tjek sprii.live ud og bliv inspireret!



33

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/april/e-
handelsanalysen-krisen-kickstarter-nye-salgskanaler/
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Spørgsmål?
- tak fordi I lyttede med 


