
Fra byggesten til succes 
- Baseret på virkelige hændelser 

 
 

www.CasperBlom.dk 



 

Fra baby til golfbolde 

• Født og opvokset i Taastrup 

• Roskilde Handelsskole 

• Student i 2011 

• Medejer af 5 virksomheder 

• Millionomsætning 

• Farfar giver idéen til golfboldene 

CasperBlom.dk 



Præsentation af Casper Blom 

CasperBlom.dk 



 

Mine mål for 2013 

CasperBlom.dk 



 

1. Mål: Mere iværksætteri på skoleskemaet 

CasperBlom.dk 



 

2. Mål: Skabe 10 arbejdspladser 

• Ny butik i Odense med personale 
• To nye elever 
• En udvikler 
• En grafiker 

CasperBlom.dk 



3. Mål: Møde med Anette Vilhelmsen 

• I proces! 

CasperBlom.dk 



4. Mål: Invester 100.000 kr. i en ny iværksætter 

CasperBlom.dk 



Virksomhederne 

CasperBlom.dk 



Agenda for ’Systemer der spiller’ 

• Lær at forstå behovet 
• Mine valg af platforme 
• Open-source eller leje af system? 
• Automatisering 
• Mine tanker omkring valg af shopleverandør 
• Mine tanker omkring valg af udvikler 
• De vigtigste SEO-ting 
• Vælg udvikler til din platform 
• Se på udgangspunktet 
• Anbefalinger af platforme 
• Mine tanker omkring valg af et system der spiller 
 



Lær at forstå behovet 

• Kunden har én opgave: at købe så let som muligt 
• Starten kan virke mild, men tænk også langsigtet 
• De forskellige shops er som forskellige biler 
• Hvor mange produkter? 
• Hvad er ambitionsniveauet? 
• Nogle specifikke ønsker? 
• Integrationer? 

 



Mine valg af platforme 

• BilligeGolfbolde.dk = Prestashop 
• iCovers.dk = Magento 
• Blomogborup.dk (Dealfighter) = Shoporama 



Open source eller leje? 

•Open source 
• 100% frihed 
• Ingen support 
• Nemt at finde hjælp 
• Dyrere i opstart – bedre på lang sigt 
 

 
 
• Leje af system 

• Hurtigt at komme i gang 
• Masse support 
• Begrænsninger 
 
 
• Kommer an på behov 
• Hvad vil du have, den skal kunne? 

 
 



Automatisering 

• Hvor mange klik kræver en ordre? 
• Hvilke integrationer findes allerede? 
• Er systemet ’intelligent’? 
• Smart lagersystem 
 
 



Valg af shopleverandør 

• Låst system 
• Fleksibilitet i skift af leverandør 
• Låst til udviklerhus 
• Månedlige udgifter 
• Tjek referencer 
• Prisen på udviklere og/eller små ændringer 

 
 
 



Valg af udvikler 

• Fleksibilitet i skift af leverandør 
• Tjek referencer 
• Timepris på udvikleren 
• Mødes fysisk 
• Hvordan er kommunikationen? 

 
 
 



 

Søgemaskineoptimering 

• Google markedsføring 
• Unikke tekster (inkl. Handelsbetingelser) 
• Gode titler med søgeord, 100% redigerbare 
• En side = et søgeord 
• Sørg for mange indgange (Producenter, varer, kategorier, 
landingpages) 
• Søgemaskinevenlige URLs 
 



 

Kravsspecifikation – skriv behov 
ned 

• Specielt økonomisystem? 
• Ændre farven på knappen? 
• Sæt hele kategorien på udsalg? 
• Integration til fysisk butik? 

• Andre ting 
 

• Rabatkoder 
• Levering til udlandet 
• Integrationer! 



Se på udgangspunktet 

• Opret demoshop 
• Langt til mål? 
• Er der standarddesign? 
• Mange tilpasninger? 
 
 
 



Mine tanker om valg af system 

• Start simpelt med funktionerne 
• Launch crap, but launch 
• Start i Danmark 
• Kig på konkurrenterne 
• Læs på Amino.dk 



Anbefaling af platforme 

• Open source 
 

• Magento – iCovers.dk, Dealfighter.dk 
• Prestashop – BilligeGolfbolde.dk 

 
 • Leje af system 
 

• Shoporama – Blomogborup.dk 

• Få rabat, skriv til mbn@shoporama.dk 
 
 

mailto:mbn@shoporama.dk


Case #1 
Navn: Jan Jørgensen Webadresse: 
Udfordring 1: Er at sikre ireversible betalinger for alle handler i netbutikken, altså 
en kreditkort tjek ud hvor virksomheden ikke kan tabe penge på en normal 
nethandel med 14 dages returret i forbindelse med stjålne kort 3D secure mm. 
Dette er ved køb af sådan en 
vare  http://artofshop.dev.tigermedia.eu/smykker/test-ren-normalvare/oev-
normal-vare 
 
Udfordring 2: Er at sikre en klog og forståelig tjeck out, når kunden køber ent 
herresmykke med en guldbarre, varen skal deles op i guldbarre uden moms og 
smykke med moms 1.klik : se varen 
her http://artofshop.dev.tigermedia.eu/smykker/test-guldb--smykke-herre/oev-1-
20-1234-guldbtilmaend 
 
Udfordring 3. At sikre en ihandel som ikke kan fortrydes !  (specialopgave vi laver 
din guldbarre om til et smykke, du accepterer at det er specielt til dig ) Hertil skal 
varens pris gøres forståelig 1 klik. Se varen 
her http://artofshop.dev.tigermedia.eu/smykker/test-guldb--desfrem-dame/oev-
1-100g-guldbardesignfremstil 



Case #2 
Navn: Ebbe Sønderup 
Webadresse: www.apuls.dk 
 
Webhotel 
Vi har webhotel hos Meebox og bøvler ofte med udfald. Vi har klaget 1.000 gange 
uden held. Hvad er det bedste/hurtigste webhotel eller hvordan får vi Meebox til 
at tage sig sammen? 
 
Magento / OpenCart 
Vi er klar over at du benytter et system meget lig vores OpenCart og der er 
uundgåeligt mange fejl i et gratis system som det, derfor er vores spørgsmål, hvor 
mange penge du har brugt på programmør for at få billigegolfbolde.dk, til at 
fungere så godt som den gør nu? 



Anbefalinger af bøger, websites mm. 

Amino.dk 

Henrik-bondtofte.dk 

V4D5.net 

’Sælg mere på Nettet’ af Benjamin Gundgaard 

’Don’t make me think’ af Steve Krug 

’E-pusher’ af Martin Thorborg 



Spørgsmål på falderebet? 



Find mig online! 

• Mail@Casperblom.dk 
 

• CasperBlom.dk 
 



Tak for i dag  


