Bli bedre på å selge på nett – 25.03.2021

Hvordan skaffer man seg en nettbutikk?

Om Netthandel
-

Netthandel økte totalt 36% i 2020 mot 2019
Bransjen som er i størst vekst
Vestfold og Telemark ligger på 4e plass på størst vekst
52% shoppar på telefon, 3% på nettbrett og 45% på datamaskiner
49% er mellom 36-55 år. 38% mellom 18-35 år, 13% er + 56 år (Raskest voksende segment)

Netthandel kan hjelpe deg å:
-

Øke din kundemasse
Nå ut til kunder i andre deler av landet
Mer effektiv markedsføring på sosiale medier
Bygge ditt brand og skalere

Netthandel under COVID-19
- Netthandel blev enda viktigere

- Opplevde en ekstrem vekst
- Man må kunne tilby «klikk og hent» eller «levering» for å være
konkurransedyktig eller for å få solgt sine varer under lockdowns.
- Lokale bedrifter må få i gang netthandelen
Netthandel er enklere enn vad man tror ☺

+
+
+
+

Enkelt å sette opp og administrere
Rask utvikling
Rimeligere å utvikle enn WooCommerce
Vanskelig å gjøre feil

- Noen begrensninger
- Om du er en større bedrift kan det bli dyrere
- Går ikke å «skreddersy» like mye

+
+
+
+

Mange integrasjoner
Rimeligst for de fleste større bedrifter
Skreddersydde nettsider i Wordpress
Selve WooCommerce-delen er gratis

- Utviklingskostnader er dyrere
- Kan ta lenger tid å lære
- Tar lenger tid å administrere

Hvordan få seg en nettbutikk?
Forberedelser
•
•
•

Ta bilder av produktene som skal selges, legg dem inn på PCn
Ta bilder eller velg bilder som skal brukes som førsteside-bild
Ha din logotype ferdig til å bruke på nettsiden

•

Kartlegg følgende informasjon
- Navn på produkt
- Informasjon om produkt
- Pris og kostpris
- Lagerantall
- Eventuelt (SKU, Barcode, vekt osv.)

•

Ordne tekst som skal være på nettsiden
- Informasjon på førsteside
- Om oss og om nettbutikken
- Personvernserklæring, kjøpsvilkår, angrerett osv. Finnes maller i Shopify.

Hvordan få seg en nettbutikk?
Shopify
•

Skap et konto på Shopify – Velg et abonnement. Basic Shopify eller Shopify
Ca 299 – 799 kr per måned.

•

Kjøp et domene under register domene-funksjonen
Ca 200-300 kr per år.

•
•
•
•
•
•
•

Designe din nettside og legg inn din tekst
Ordne GDPR-delen av nettsiden
Ordne leveringsalternativ – Klikk og hent? Levering? Eller begge?
Legg inn dine produkter
Sett opp betalingsløsning
Eventuelle integrasjoner, blogg eller annet
Andre saker – Optimere Søkeresultat på Google, promotere på Facebook osv.

Hva kan Rada Labs hjelpe dere med?
•
•
•
•

Rådgiving og veiledning
Opplæring
Support
Utvikling

