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Om Vaimo

Jakob Dahlner

Ecommerce Manager at Elon

“Vi var glade for vores resultater på Black Friday sidste år. Faktisk 

kunne vi ikke have spurgt om en bedre start på julesalget. Vores 

tætte samarbejde med Vaimo, hjalp os med at forberede Black Friday, 

ydermere var supporten fra Vaimo i ugen optil Black Friday uvurderlig. 

Bliv klar til Black Friday med denne tjekliste udarbejdet af Vaimo’s 

strategi og konsultent team

Med mere end 14 års erfaring inden for e-handel og customer 

experience vil vi mene vi har de rette kompetance til at hjælpe jer 

med planlægge en succesfuld Black Friday kampagne

Vaimo er et digitalt e-handelsbureau, der med fokus på 

omnichannel-løsninger skaber digitale setups for kunder i hele 

verden. Vores mål er at øge onlinesalget for vores B2B-, B2C- og 

D2C-kunder, ved at levere holistiske digitale løsninger, som 

tilgodeser alle stadier af kunderejsen. 

14 500+ 100%
års 
erfaring

e-handelseksperter e-handelsfokus 
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Strategi

Marketing

Opsæt annoncer på sociale medier så de begynder ugen før jeres udsalg starter.

Klargør marketing e-mails så der er klar til udsendelse.

Sørg for  jeres produktbeskrivelserne indeholder "buzz-words" såsom: Unik, udsalg og Black Friday. 

Gør jeres landingpage SEO-venlig.

Skal bestemte betalingsmetoder deaktiveres?

Skal der tilbydes gratis levering?

Skal der tilbydes Click & Collect?

Skal der være en nedtællingstimer på vores site optil Black Friday?

Skal vi gøre brug af en "loss-leader" for at generere traffik

Black Friday - Tjekliste

Strategiske beslutninger

Operationelle beslutninger

Kampagne opsætning

Promovering

Overvej hvilke kampagner der skal køres optil.

Sæt start- og sluttidspunkterne for kampagnererne?

Beslut om i vil køre forskellige kampagner på forskellige datoer?

Vil i tilbyde tidlig adgang til nøglekunder evt. via en dedikeret webside?

Overvej om i øge jers lagerbeholdning?

Skal der adviseres via Google Shopping-kampagner?

Skal promovering ske on-site eller via et pop-banner?

Opstil KPIer for dagen/weekenden/ugen, overvej at anvende Average Order Value (AOV), Conversion Rates, 
overordnet salg og ordre antal.

Gør landingpage "callout" tekster til Black Friday-kampagnerne klar.

Klargør banners.

Etabler descriptive URLer (/black-friday-tilbud/ eller /black-friday-udsalg/), om muligt genbrug gerne samme 
URL som sidste år

Aktiver "forladt indkøbskurv" reminder e-mails.

Sørg for jeres landingpage er SEO-optimeret imod søgeordet: Black Friday. Indkluder Black Friday i URL, 
Title, H1 tag, første og sidste sætning
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IT

Organisering og rapportering

Worst-case-scenario planlægning

Hav et udsolgt badge klar.

Hav en “under ombygning” side klar.

Hav en plan klar i tilfælde af i oversælger, og derved løber tør for vare.

Udarbejd en detaljeret projektplan, der inkludere milepæle og tovholdere.

Sørg for at have en back-up plan klar.

Klargør customer service templates til behandling af gentagende spørsmål.

Black Friday - Tjekliste

Nødvendige tests

Test om jeres website kan klare den ekstra belastning.

Sikre der ikke forekommer flaskehalse på jeres website. 

Forekommer checkout processen brugervenlig på både desktop og mobil. 

Er ordre behandlingskapaciteten tilstrækkelig?

Opdateres priserne på få sekunder?

Test om ordre processeres hurtigt i systemet.

Er unødvendige indekseringer og planlæggere slået fra?

Fastsat dato for “code-freeze” (ingen ny produkter, kampagner eller opdatering) optil  Black Friday-kampagnerne

Hvilke tekniske aspekter bør i fokusere på

Forbered jeres team

Etabler metode til at holde styr på resultater

Hvordan kan man forberede sig på worst-case-scenarios?

Etabler et dashboard klar til at overvågning af realtidstrafik, omsætning samt gennemsnitlig ordreværdi, 
ordremængde, transaktioner og konverteringsrater). Sammenlign evt. med sidste års tal på jeres dashboard.

Etabler tagging og sporing.



Partner involvering

Sikre at jeres betalingspartner, kan håndterer store mængder ordre.

Inkludere SLA’er for supporttilgængelighed, herunder forventet behandlingstid på tickets. 

Kommuniker vigtigste datoer og tidspunkter til jeres partnere.

Sikre jeres hostingudbyder kan klare den øgede traffik.

Black Friday - Tjekliste

Hvordan arbejder i bedst sammen med partnere

Hav en nødplan klar, til hvis jeres side går ned. Dokumentar gerne forventet ekspeditionstid og forventninger til 
jeres supportteam.

Såfremt jeres kampagner genererer mere trafik og i derved løber tør for serverplads, er det en god ting at have et 
queue-system etableret.

Etabler et sekundært betalingssystem.

Hav en proces/system klar til at overvåge utilfredse kunder på sociale medier. 

Hav jeres Black-Friday kampagne klar i god, således at i kan launche i tilfælde af jeres konkurrenter gør det.


	1: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	2: Off
	6: Off
	3: Off
	13: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	27: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	41: Off
	42: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	50: Off
	51: Off
	52: Off
	53: Off
	54: Off
	55: Off
	57: Off
	58: Off
	60: Off
	61: Off
	63: Off
	65: Off
	66: Off
	70: Off
	71: Off
	72: Off
	67: Off
	32: Off
	99: Off
	62: Off
	68: Off


