
Online tilstedeværelse – gode råd 

Det er nu du skal gå online med dine services eller varer, hvis du ikke allerede er det. Og hvis du er, kan du 

oprette flere kanaler, eller optimere på de eksisterende. Det kan hjælpe dit salg, når nu kunderne ikke 

besøger dig fysisk i ret stor grad, her under Covid-19 pandemien. 

Opfordr også kunderne til at ringe til dig, og lav salget over telefonen. Det kan lade sig gøre i rigtig mange 

tilfælde. Lav personlig shopping, hvor du viser kunderne rundt i din butik, og hjælper dem med at vælge 

det, som er rigtigt for dem, via webcam, facetime eller andet.  

Det er vigtigt at du minder kunderne om at du er her og du er tilgængelig for dem. Brug e-mails hvis du har 

kontakter til dine kunder. Og i denne tid tænker vi ikke, at de bliver sure over at du kommunikerer lidt 

ekstra. Lad dem vide at du har brug for dem NU. 

Opret en webshop, det er ret hurtigt gjort. Lad være at tænke at det skal være perfekt, men kom på med 

nogle af dine varer. Du kan f.eks. hive fat i en lokal professionel, hvis du skal have hjælp.  

Det er en god ide at være aktiv online, og gøre folk opmærksom på at du stadig er der. Desuden er adwords 

og andre annoncer faldet i pris igennem den sidste uges tid. Du skal ikke nødvendigvis gøre alt, men gør 

noget. 

Husk at få din virksomhed og dine vigtigste varer oprettet på Google MyBusiness – det hjælper dine varer 

frem i Google søgningerne. 

Når varerne er solgt skal de afsted til kunderne. I kan selv køre ud med dem, men husk hygiejnen og sæt 

evt. varerne uden for deres dør. Kommuniker aktivt om hygiejnen og lad kunderne vide, at I at I tager det 

seriøst. 

Husk at pleje dine kunder rigtig godt i øjeblikket. Det er super vigtigt. 

 


