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Introduktion
Tillykke, du har nu taget det første skridt mod
internationalisering af din webshop! For der er jo en grund
til, at du har downloadet vores kom-i-gang guide og du er
sandsynligvis nysgerrig på indholdet. Omkring 70% af de
danske e-handlere, har i dag intet eller kun sporadisk
udenlandsk salg. Det betyder samtidigt, at 30% af de
danske e-handlere har etableret sig udenlands, så du er på
vej ind i godt selskab, hvor de fleste fejltrin allerede er
begået.
Tilhører du gruppen, som allerede er i gang med at sælge i
udlandet, er du stadig lige velkommen. Måske har du brug
for ny inspiration eller konkrete råd, som kan løfte dit
internationale salg til næste niveau.
”Sådan kommer du i gang med international e-handel” er
en praktisk guide, som kan læses fra start til slut, men du
kan også vælge at gå direkte til de afsnit i guiden, som er
mest relevante for dig.
Du vil få mange tips og konkrete råd i guiden. Vores mål er,
at du vil få svar på mange af de spørgsmål du har, og at
guiden måske bliver startskuddet for dig, som kommer til
at sætte fart på det internationale salg. Held og lykke!
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Kort om
MakesYouLocal
MakesYouLocal er en international virksomhed med ca. 30
ansatte og kontorer i København, Stockholm og Vilnius. Vi
hjælper e-handlere med at få succes i udlandet og siden
begyndelsen i 2010, har vi arbejdet med ca. 400
internationale e-handlere. MakesYouLocal arbejder med
strategisk analyse og markedsudvælgelse inden lancering,
men mest at alt arbejder vi helt praktisk med driften af
vores kunders webshops, herunder oversættelse, daglig
markedsføring og kundeservice. MakesYouLocal dækker
Norden og Baltikum, hvor vi har egne ansatte som dagligt
hjælper mange e-handlere. MakesYouLocal er via vores
partnerskab igennem mange år ligeledes repræsenteret
lokalt i 15 lande i Europa.
Læs mere om os her: www.makesyoulocal.dk
Vi er et team af e-handelseksperter, som har udviklet
guiden baseret på mange års erfaring. Du er meget
velkommen til at tage kontakt til os, vores kontaktinfo står i
slutningen af guiden.
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Hvorfor vil du
lancere en
international
webshop?

”Jeg er klar til en international lancering fordi webshoppen
er veletableret og rentabel i Danmark. Jeg får desuden
mange forespørgsler fra internationale kunder / et specifikt
marked, hvor der er efterspørgsel på mine produkter. Den
første analyse tyder på, at forretningen kan være
konkurrencedygtig og rentabel også i det nye marked og
jeg kan i øvrigt gøre det bedre end mine konkurrenter.”

En del e-handlere tænker internationalt fra første dag,
mens andre ender der nærmest tilfældigt og uden en
detaljeret strategisk plan. Uanset hvordan du er kommet
ind på sporet, så bør du stille dig selv spørgsmålet: Hvorfor
skal jeg lancere i udlandet?

”Jeg synes Danmark er for lille, når det kommer til antallet
af potentielle kunder – og eftersom jeg er stærk i min niche
og har eget brand, har jeg gode muligheder for at finde
nye kunder i udlandet.”

Et svar på ”hvorfor” kan f.eks. være:
”Vi mødte en god kontakt som kunne hjælpe os i Finland. I
begyndelsen skete det nærmest tilfældigt, men det viste
sig, at vi ramte plet og vi kunne ret hurtigt skalere
virksomheden op.”
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Overvej dette!

Tre konkrete tips!

Går det trægt med salget på dit hjemmemarked og er
webshoppen, som den er i dag ikke rentabel, så bør du
sandsynligvis vente med en international lancering. Et nyt
marked kræver altid viden, tid og udholdenhed – uanset

1. Hvorfor vil du lancere en international webshop? – Hav et

hvilket marked du lancerer i. Dit hjemmemarked bør

tydeligt svar på spørgsmålet og gerne et svar baseret på

udgøre basen for al yderligere tilvækst, og står basen ikke
tilstrækkeligt stabilt, bliver det en endnu større udfordring
at internationalisere webshoppen.

fakta snarere end en mavefornemmelse.
2. Dan dig et hurtigt overblik – hvilke kompetencer har du
og hvilke mangler du?
3. Beregn alt – undersøg om du har den udholdenhed, og

Vælger du at satse, er det vigtigt at være opmærksom på,
at en international lancering koster penge, men samtidigt

de ressourcer som kræves i et nyt marked.

giver et internationalt marked mulighed for at etablere salg
til nye kunder og knytte kontakt til nye
samarbejdspartnere.
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budget, så det er en stor fordel at minimere fejl i ordre-

Din tekniske
platform - er
den klar til
internationale
kunder?

flowet.
Størstedelen af e-handlere er ikke tekniske udviklere med
avancerede systemfærdigheder, men nærmere købmænd
med fokus på salg og markedsføring. Derfor er det svært at
have overblik over det præcise behov. Det som fra
begyndelsen var en god løsning, kan vise sig ikke længere
at være det, fordi nye behov opstår, når man går ind i en
internationaliseringsproces.

Danmark har mange dygtige platformsleverandører. Så

Tænk på dette!

uanset om du fra begyndelsen har valgt at gøre alt selv,
eller om du har valgt at leje/købe en e-handelsplatform, så
bør du undersøge om din tekniske platform indeholder

At vælge den rigtige e-handelsplatform fra begyndelsen er

det, du har brug for, for at lancere din shop i andre lande.

svært. Du vil have mange valgmuligheder i mange
prisniveauer. Et overordnet råd er at man bør forsøge ikke
at drukne i teknikaliteter og platformenes forskellige
funktioner. En velfungerende platform er et basiskrav, men

Understøtter din e-handelsplatform f.eks. forskellige

at drive trafik og tilbyde attraktive produkter i din webshop

valutaer og sprog, og hvordan håndteres rabatkoder på

må ikke nedprioriteres til fordel for tekniske funktioner.

tværs af valutaer? Samtidig har du brug for et lager- og

Eller udtrykt på en anden måde: hvis ingen kunder kan

ordresystem, som sikrer en effektiv og smidig proces og

finde din webshop, så bliver der sandsynligvis ingen salg,

minimerer risikoen for fejl. Returneringer fra dine

og så spiller smarte features på sitet en mindre rolle.

internationale kunder kan udgøre en betydelig del af dit
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Mange e-handlere begynder med en mindre platform. Kan
platformen det basale, kan du som e-handler med fordel
fokusere på at drive trafik ind og sælge. Du kan altid

Tre konkrete tips!

optimere og købe større, men glem ikke trafik og salg. Vær
opmærksom på, at et skift senere kan medføre fald i
organisk trafik, så der er flere udfordringer, som skal tages i
betragtning.

1. Lav en krav-liste over, hvad du har brug for her og nu.
Hvad er vigtigt, når det kommer til teknik?
2. Få hjælp af andre e-handlere. Spørg til andres erfaringer
og hvad de mener passer bedst til dit behov.
3. Vælg en fleksibel platform. Det bliver sjældent helt som
man forudså fra begyndelsen.
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marked uinteressant? Tallene i figuren skal kun ses som

Hvilket marked
passer dig - og
hvorfor?

vejledende. For at få et mere realistisk billede af din
virksomheds lønsomhed anbefaler vi, at du laver din egne
beregninger.

Skal man vælge et nyt marked på baggrund af sin
mavefornemmelse eller på fakta? Der findes flere gode
eksempler på e-handlere, som har fået succes på en god
mavefornemmelse og sund fornuft, men der findes mindst
lige så mange eksempler på fiaskoer og halvhjertede
satsninger, som ikke gik som forventet, fordi vigtige
detaljer blev overset i farten.

Indtjening per ordre (IPO)
En måde at vurdere om et marked er interessant eller ej er
ved at lave beregningerne, som i den nedenstående tabel.
Hvilke udgifter kommer du til at have, og hvad kan du
tjene? Vil det overhovedet være muligt at drive en lønsom
forretning eller er der åbenlyse forhindringer, som gør et
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s. 8

”Jeg tror, at e-handlere vil indse, at omkostningerne er de samme, som for fysiske
butikker, men ser bare anderledes ud. De
penge, de sparer på ikke at have fysiske
butikker, må i stedet investeres i logistik og
markedsføring, som ofte bliver lige så dyrt
som husleje for butikslokaler.”
Martin Nordin, Direktør Fenix Outdoor
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Kulturforskelle

Geografisk afstand

”De er næsten lige som os, så vi gør som vi plejer” – den

Der findes mange produkter, der er velegnede til

opfattelse er en klassisk begynderfejl, som mange e-

international e-handel og hvis man formår at holde

handlere begår, når de vil i gang i nye lande. Der bor

returantallet lavt, kan flere forskellige lande være

omkring 25 millioner mennesker i Norden. Markederne og

interessante markeder. Den geografiske afstand kan dog

befolkningen har ligheder, men der findes også tydelige

begrænse dine muligheder, og derfor er det vigtigt at

forskelle mellem landene, som ikke bør overses.

analysere, hvad der kræves for at kunne konkurrere med

Det er altid lettere at give sig i kast med et marked, der
minder om ens hjemmemarked og der findes uden tvivl
flere ligheder mellem Danmark og Sverige end mellem
Danmark og Frankrig.

de lokale spillere på markedet. Hvis dine internationale
kunder forventer levering indenfor en til to dage, og du
først kan levere indenfor tre til fire dage, vil dette påvirke
dit salg betydeligt.

I afsnittet om lokalisering kigger vi på de væsentlige
områder, som du bør kende til. Vil du læse videre med det
samme, kan du hoppe direkte til afsnit 6.

Tænk på dette!
Hvorfor skulle en f.eks. tysk kunde vælge en udenlandsk
(dansk) shop, hvis en lokal spiller kan tilbyde levering
næste dag, tilbyder Sofort Überweisung som betaling og
har udførlige købs- og returbetingelser på tysk? Hvis du er
bedre end dine konkurrenter på en række områder, der er
vigtige for dine udenlandske kunder, vil det være en god
grund til at forsætte internationaliseringsarbejdet.
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Tre konkrete tips!
1. Beregn alle dine omkostninger i det nye marked – hvad
skal der til for at blive profitabel?
2. Lav en grundig analyse af det nye marked. Undersøg
fakta om konkurrenter, priser og markedsføring. Gør dette
inden du lancerer – er dette en for stor udfordring for dig
selv, så få hjælp fra andre, der har erfaringen og
ekspertisen.
3. Lav en realistisk business case for det nye marked og lav
en liste over de fordele, du tilbyder kunder i forhold til de
bedste lokale konkurrenter.
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Hvad er vigtigt,
når du skal
lokalisere din
webshop?

Sprog, oversættelse og tonefald
Forestil dig følgende scenarie: to webshops sælger samme
produkt til cirka samme pris. Den ene shop er dansk og
den anden engelsk. I den danske shop kan du læse og
forstå alt – du ved, hvem der leverer din ordre, hvordan du
kan betale og hvad du skal gøre, hvis du fortryder dit køb. I
den anden webshop er alt skrevet på engelsk. I dette
scenarie vil langt de fleste danske kunder vælge den
danske shop.

At lokalisere din webshop er en af dine absolut vigtigste
opgaver i forbindelse med en international lancering. Det
er vigtigt at forstå og tage hensyn til dine nye kunders

Sådan tænker dine internationale kunder i forhold til sprog

forventninger til fragt, betaling, retur og kundeservice. I

og oversættelser. Vi vælger det, som virker mest

følgende afsnit kigger vi på de forskellige områder, som vi

tillidsvækkende og som føles ”rigtig og sikkert”.

ved har stor betydning for konverteringsraten. Hvis du kan
skabe tillid og give et professionelt indtryk, når dine
internationale kunder besøger din webshop, så stiger dine
chancer for salg markant.

Hvordan du vælger at håndtere dine oversættelser, er en
strategisk beslutning. Det kan fungere ganske fint at have
din internationale webshop på engelsk, men en korrekt og
professionelt oversat webshop på det lokale sprog
fungerer altid bedre og skaber større troværdighed.
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Lokalt fragtfirma
De nordiske distributører kan alle hjælpe med at sende

Lokal betaling

dine pakker til udlandet i samarbejde med deres partnere
ude i Europa. Det er vigtigt at kontrollere hvordan denne

Mange kunder, der handler online, vælger at afbryde et

leverance udføres – er det f.eks. muligt at følge leveringen

køb, hvis en bestemt betalingsmetode ikke er tilgængelig.

hele vejen? Mange forskellige fragtfirmaer og processer

Der er for eksempel markante forskelle på, hvordan kunder

kan give dine internationale kunder en negativ

i de forskellige nordiske lande helst vil betale. Se grafen på

købsoplevelse.

side 8. Det er fint, at du tilbyder MobilePay, men hvad med
Swish i Sverige eller Vipps i Norge? At finde ud af hvilke
betalingsmetoder som er vigtige på dit nye marked, bør
altid være et fast punkt på din huskeliste inden shoppen

Hvis du står overfor en nordisk lancering og kun har lille

går i luften. Det findes flere dygtige udbydere af

volumen udenfor Danmark, er du som regel ikke godt

betalingsløsninger i Danmark, som kan give dig gode råd

stillet i forhandlingen med dine mulige fragtfirmaer. Et

og tips omkring emnet.

alternativ du kan overveje er at gå sammen med andre
mindre e-handlere og på den måde øge
forsendelsesvolumen, hvilket kan forbedre dine aftalevilkår,
da de fleste fragtfirmaer kan tilbyde en bedre aftale, når
volumen øges.

For hvert nyt europæisk marked du overvejer, bør du også
undersøge, hvilke fragtfirmaer dine kunder i de nye lande
forventer at kunne vælge imellem på din webshop.
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Returhåndtering

Købs- og fragtvilkår

Af og til går noget galt med en kundes bestilling og

Dine vilkår og alt det, der har at gøre med et køb, er

produktet skal returneres. Inden de har gennemført et køb

enormt vigtigt for at skabe troværdighed. Hvordan

hos dig, vil dine kunder højst sandsynligt undersøge, hvad

håndteres reklamationer og tilbyder I kundeservice, som

dine vilkår for returnering er og kigge efter en lokal

besvarer henvendelser indenfor en rimelig tidsperiode?

returadresse. Derfor bør du altid undersøge, om det nye

Ideelt set kan kunder nemt finde det de leder efter, men før

marked har en returproces, som er anderledes end i dit

de er klar til at gennemføre et køb, skal de have tillid til dig

hjemmemarked. Måske tilbyder dine konkurrenter en

som webshop. Tillid kan skabes gennem transparens og

enklere eller på en anden måde mere attraktiv proces end I

ved at du er ekstra tydelig omkring dine købs- og

havde tænkt?

fragtvilkår.

Det samme gælder fri fragt og fri retur, da dette ikke er
standard i alle lande. Så undersøg hvad der gælder for det
pågældende marked. I Tyskland har webshops for
eksempel en stor returandel, så det bør du tage højde for i
dit budget.
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Tænk på dette!
En af dine vigtigste strategiske beslutninger bør være, hvor
meget du vil tilpasse din webshop til det nye marked. Indtil

Tre konkrete tips!

videre har vi kun været omkring de vigtigste områder, som
du bør have styr på. Derudover skal man forvente, at der
alt efter branche og niche vil være andre faktorer, som vil
påvirke din konvertering. Kundernes tillid er nødvendig for
at kunne sælge.

1. Uanset om du oversætter alt eller kun dele af af dine
tekster, så sørg for at det du oversætter er ordentligt og
professionelt.
2. Kend dine vigtigste konkurrenter og forstå markedets
indflydelse på din din indtjening pr. ordre (IPO)
3. Brug din konverteringsrate til at vurdere om, din
webshop opleves som tryg og professionel at handle i
af dine udenlandske kunder

s. 15

Hvordan
håndterer du
den daglige
drift af din
webshop?

Med en konvertering på 2% kræver det altså 5000
besøgende at få 100 ordrer. At tiltrække de rigtige
besøgende er en vigtig opgave, der kræver dagligt fokus.

Tænk på dette!
Det er så godt som umuligt at gøre alt og samtidig gøre

En af de vigtigste opgaver er at skabe trafik til
webshoppen. Hvis dit mål er at have 100, 1000 eller 3000
ordrer pr. måned, kan du relativt enkelt regne baglæns og
finde ud af, hvor meget trafik der kræves for at nå dette
antal ordrer.
En god tommelfingerregel vil være at tage den
konverteringsrate, du har på hjemmemarkedet og så
reducere den med 1/3. Det kunne være fra 3% til 2%, da vi
oftest oplever lavere konvertering på grund af mindre
kendskab og andre naturlige årsager.

det godt. Forsøg derfor at fokusere på det, du er bedst til
og få hjælp med de opgaver, som er mere udfordrende
eller komplicerede.
Investeringen i at lokalisere og skabe troværdighed for din
webshop skal være på plads, før du går i gang med din
markedsføring. Besøgende på webshoppen som ikke føler
sig trygge vil ikke blive kunder, og dit markedsføringsbudget vil derfor være spildt uden at skabe omsætning.
Hvis du fra starten får hjælp af eksperter kan du hurtigere
få gang i salget, og du kan fokusere på løbende
forbedringer og optimering af din webshop.
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Hvordan kommer jeg i gang – og i
hvilken rækkefølge?

I følgende afsnit giver vi alligevel vores tips til, hvordan du
kommer i gang. Se derfor dette som inspiration og en

Hos MakesYouLocal har vi haft fornøjelsen af at
samarbejde med mange virksomheder i forskellige faser af
internationaliseringsprocessen. En tilbagevendende

tjekliste mere end en perfekt skabelon, der passer til alle.
Har du brug for en bedre tilpasset plan til dit projekt, er du
velkommen til at kontakte os.

udfordring er ofte, hvordan man bedst prioriterer
opgaverne og spørgsmålet ”hvordan kommer jeg i gang?”.

Det første skridt er at lave eller få hjælp til et roadmap.
Dette behøver ikke være et langt og indviklet dokument,
men i stedet en praktisk implementeringsplan, som
dækker alt, hvad der skal gøres for at kunne lancere en
tryg og lokaliseret webshop i det nye land.
Det er svært at give gode råd, der passer til alle, herunder
din webshop. I stedet bør du tage en metode og struktur i
brug, som giver dig en professionel tilgang til projektet.
Gør du det forbedrer du dine muligheder for en vellykket
lancering, som senere kan udvikle sig til en succesfuld
forretning. Du mindsker samtidig risikoen for at du sent i
projektet pludselig kommer i tanke om noget, som du
burde have tænkt på tidligere.
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Din to-do-liste
til en
internationel
lancering

Trin 2: Localise - lokalisering til det nye
marked
Du har nu valgt et eller måske flere markeder, som du vil
lancere i. Du har lavet en forretningsplan og ved, hvor stort
dit salg skal være, for at lanceringen bliver succesfuld.
Næste skridt bør være at fokusere på det, der kræves for at
skabe en tryg købsoplevelse. I afsnit 6 har vi beskrevet flere
ting, du kan gøre for at komme i gang med dette. At få et
lokalt kendskab til det nye marked kan tage tid, så det kan

Trin 1: Decide - beslutning om at sælge i
et nyt land

være en god ide, at få hjælp fra andre, der kender
markedet. Den tid og de ressourcer, du sparer nu, vil gøre
dit arbejde lettere i fremtiden.

Du har besluttet dig for at sælge i flere lande – tillykke. Det
bliver en udfordrende og spændende rejse. Brug noget tid

Trin 3: Optimise – optimering og

på at undersøge hvilket marked, du vil lancere i. Er det
muligt at sammensætte et godt beslutningsgrundlag, som
på sigt kan gøre din webshop rentabel? Prøv desuden at få
en forståelse for dine nye kunders forventninger samt de
lokale konkurrenter, og hvad de tilbyder.

forbedring
Din webshop er nu lokaliseret til det nye marked og
fremstår som en lokal shop, der er konkurrencedygtig i
forhold til lokale konkurrenter. Men det er vigtigt, at du får
dette bekræftet. Brug lidt tid på at sikre, at du har den
konverteringsrate du har estimeret i dine budgetter - og
hvis ikke den er opnået - arbejd med at optimere din shop.
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Samtidig er dette også en god mulighed for at sikre at

et godt tidspunkt at vurdere, om der kan optimeres på det
nuværende setup, set i lyset af højere volumen og erfaring
med markedet.

processer for kundeservice, levering og returhåndtering
fungerer.

Trin 4: Grow - skab omsætning og
positivt driftsresultat
Når shoppen er optimeret og konverterer tilfredsstillende,
er det tid til at skabe vækst. For at skabe en profitabel
webshop skal der først og fremmest være noget
omsætning. Du har måske beregnet et break-even punkt i
dit budget, som kunne være den første målsætning. Sørg
for at der er sat penge af i marketing budgettet til at nå
dette punkt.

Trin 5: Succeed - optimering og nye mål
Din webshop er rentabel, trafikken er stabil og du når dine
vækstmål. Nu er det tid til at komme op på næste niveau
og sætte nye mål. Dette kan også være et godt tidspunkt til
at overveje at indtage et nyt marked. Ved at genbruge
samme metode og struktur, er der gode chancer for, at du
kan gentage succesen i et nyt land. Samtidig kan det være
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Kontakt
MakesYouLocal
Hos MakesYouLocal hjælper vi e-handlere i alle faser af internationaliseringen. Vi er altid nysgerrige og du er velkommen til
at kontakte os for en uforpligtende snak. Vi har lokale kontorer i København, Stockholm og Vilnius.

Kontakt, Danmark
CEO
Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk
+45 30 17 39 50

Læs mere om os og hvordan vi kan hjælpe dig på www.makesyoulocal.dk.

Held og lykke med din internationale satsning!
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