
Idé	  %l	  succes	  –	  den	  perfekte	  
kundeoplevelse	  

DIBS	  	  



Iværksæ8eriet	  i	  billeder	  



Virksomhederne	  



Introduk%on	  %l	  brugervenlighed	  

•  Forstå	  brugervenlighed,	  dereCer	  tester	  du	  
•  Besøg	  giver	  ikke	  smør	  på	  brødet	  
•  Fores%l	  dig	  at	  fordoble	  antallet	  af	  kunder,	  uden	  at	  bruge	  

flere	  penge	  
•  ’Spillet’	  skiCer	  hele	  %den	  
•  Tommelfingerregel:	  Keep	  it	  simple	  
•  Konverteringsrate	  =	  antal	  besøg,	  der	  bliver	  %l	  kunder	  
•  NEMT	  er	  bedre	  end	  FLOT	  
•  Bundlinjen	  bestemmer	  
•  Test	  af	  siden	  



Find	  din	  kunde	  

Bor	  i	  midtjylland
	  

Læser	  Berlin
gske	  



Brugervenlighed	  introduk%on	  

• 	  Tænk	  i	  fysiske	  bu%kker	  
• 	  De	  lavt	  hængende	  frugter	  

• 	  Hvad	  vil	  du	  have	  folk	  %l?	  
• 	  Gør	  det	  nemt	  for	  folk	  at	  give	  dig,	  deres	  penge	  	  



De	  10	  største	  konverteringsdræbere	  
1. Folk	  forstår	  ikke	  hvad	  de	  kan	  købe	  hos	  dig	  	  
2. Købs-‐knappen	  er	  for	  lille	  	  
3. Købs-‐knappen	  skal	  man	  scrolle	  for	  at	  klikke	  på	  	  
4. Produktbillederne	  er	  for	  små	  	  

5. Din	  kurv	  er	  svær	  at	  finde	  	  

6. Fragtprisen	  er	  ikke	  tydelig	  	  
7. For	  mange	  steps	  i	  din	  købsproces	  	  

8. For	  mange	  felter	  i	  din	  købsproces	  	  
9. Ingen	  gode	  fejlmeddelser,	  ved	  forkert	  indtastning	  	  

10. 	  For	  mange	  klik	  %l	  produkterne	  	  



Test,	  test	  og	  test	  

• 	  Kvan%ta%v	  kontra	  kvalita%v	  
• 	  Brugertest	  af	  siden	  
• 	  A	  /	  B	  test	  
• 	  Udlændinge-‐testen	  



Det	  perfekte	  checkout	  
•	  Så	  få	  steps	  som	  muligt	  
•	  Tydelig	  sikkerhed	  
•	  Tydelig	  support	  
•	  Vis	  hvilke	  kort	  du	  tager	  
•	  Vis	  hvordan	  de	  læser	  informa%oner	  på	  kortet	  	  
•	  Vælg	  kor8ype	  på	  dem	  	  
•	  Så	  få	  beslutninger	  som	  muligt	  
•	  Fjern	  alt	  som	  er	  lige	  meget	  (kategorier	  osv.)	  	  
•	  Resumé	  af	  din	  ordre	  



De	  sidste	  %ps!	  






