Sådan vinder
du julehandlen
Vi har talt med dine kunder
og deler indsigt i, hvad der er
vigtigt, når de køber julegaver.

Sådan vinder du julehandlen
Indsigt i barrierer og triggere til julegavehandel på nettet
kan give dig konkurrencefordele denne jul.
Tiden op til jul kan opleves som stressende. Julefrokoster, julekoncerter, bagning, sociale arrangementer med børn og venner, og ikke mindst julegavekøb.
De, som valgte at købe fysiske julegaver på nettet
i 2018, gjorde det for at spare tid, slippe for at stå
i kø eller penge. De lagde især vægt på elementer,
der gjorde hverdagen lettere op til jul.
Vores undersøgelse viser, at der er tre ting, som
tydeligt adskiller julegavekøb på nettet fra andre
køb på nettet:
• Langt flere benytter kun fysiske butikker
til julegavekøb.

• Vi køber mere i netbutikker, som vi normalt ikke
handler i.
• Returnerings- og byttevilkår samt leveringsalternativer og frister er langt vigtigere.
Der ligger et stort potentiale for at øge julegavehandlen på nettet i 2019. Hvis I skal have held med
at få flere til at købe julegaver på nettet, skal
i vide, hvilke barrierer kunderne oplever, og hvad
der trigger julegavekøb på nettet.
Her får du både fakta, råd og tips til at øge salget af
julegaver i din netbutik. God læsning og julehandel!
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Stort potentiale for at øge julegavehandlen på nettet i 2019
UNDERSØGELSEN VISER:

HVAD BETYDER DET FOR NETBUTIKKER?

Lidt over 50 % købte julegaver på nettet, men kun få valgte at købe alle
deres julegaver på nettet. Mange vælger kun at handle i fyiske butikker.

NORGE

SVERIGE

DANMARK
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Der er et stort potentiale for at øge julegavehandelen
på nettet. Vi ser, at langt flere fravælger e-handel, når
de køber julegaver end i forbindelse med andre køb.
For at øge julegavesalget skal netbutikkerne forstå
kundernes behov, når de køber julegaver – både hos dem,
der allerede handler på nettet, og dem, der kun benytter
fysiske butikker. Behovet for tryghed er langt større ved
julegavekøb, både med hensyn til selve varen, købsvilkår,
leveringsalternativer og frister for levering og returnering.
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Af dem, der købte fysiske julegaver på nettet, var der kun 3 ud af 10 svenskere og
2 ud af 10 nordmænd og danskere, der købte mere end 75 % af deres gaver på nettet.

KØBTE JULEGAVER PÅ NETTET:
«Nemmere, slap for at bære på så meget,
slap for at lede i butikker.»
Kvinde, 41 år
«Slipper for at stå i kø.»
Mand, 32 år
«Det blev leveret til døren, plus at jeg brugte
meget lidt tid på købet.»
Kvinde, 36 år
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Forstå barrierer og triggere for julegavehandel, og øg dit salg
UNDERSØGELSEN VISER:
De, der kun handlede i fysiske butikker, har større behov for tryghed i form af, at
kunne få hjælp, se varerne, det er nemmere at bytte, ønsker at blive inspireret
eller at de er sent ude. De som handlede i en netbutik, gjorde det for at forenkle
hverdagen ved at spare tid, slippe for stress, køer og spare penge.
HVORFOR HANDLEDE DU IKKE PÅ NETTET?

HVAD BETYDER DET FOR NETBUTIKKER?
Du skal vide, hvem du ønsker at kommunikere med og
bruge argumenter, der fjerner usikkerhed eller trigger
til køb. Eksempler på dette er:
”Hos os kan du nemt bytte gaverne efter jul. Alt hvad
du har brug for, ligger med i pakken, og du kan kontakte
kundeservice 24/7, hvis du får behov for hjælp.”
”Vi tilbyder hurtig levering. Hos os får du gaverne
senest i løbet af 2 dage.”

KØBTE IKKE JULEGAVER PÅ NETTET:
HVORFOR HANDLEDE DU PÅ NETTET?

«Lettere at blive inspireret når man ikke ved, hvad
man skal købe, og så giver det mere julestemning.»
Mand, 25 år
«Kan lide personlig betjening, og det gør det lettere
for modtageren at bytte gaven.»
Kvinde, 38 år
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Nye kunder har brug for mere information end eksisterende kunder
UNDERSØGELSEN VISER:

HVAD BETYDER DET FOR NETBUTIKKER?

Ved almindelige køb på nettet gennemføres ca. 20 % i en netbutik,
kunderne ikke tidligere har handlet i. Ved julegavehandel er dette
tal mere end fordoblet.

46 %

43 %

62 %

NORGE

SVERIGE

DANMARK

Både synlighed og tillid er vigtig for at få nye kunder ind i din
netbutik og få dem til at gennemføre købet.
Tidligere undersøgelser har vist, at de vigtigste kilder til at
finde nye netbutikker er: Google, tips fra venner og bekendte,
prissammenligningssider og SoMe.
Basis for tillid er gode priser, godt vareudvalg og gode betalingsløsninger. Kunderne lægger også vægt på omtaler og ratings,
tryghedscertificering, hurtig levering og enkel returnering.

Nye kunder, der ikke kender din netbutik, har behov
for mere information end tilbagevendende kunder. Du
skal skabe tryghed ved at give relevante informationer
gennem hele købsprocessen. Ved julegavekøb er informationer om, at pakken kommer frem i tide samt returnerings- og byttemuligheder vigtigere end resten af året.
Usikkerhed om det kan medføre afbrudte køb.

KØBTE JULEGAVER PÅ NETTET:
«Fysiske butikker har ikke varer på lager.»
Kvinde, 31 år
”Nyopereret knæ, kunne ikke gå ud.
Første gang jeg har handlet på nettet.»
Kvinde, 47 år
«Ingen transport, bompenge eller
parkering, og jeg kan arbejde mere.»
Mand, 29 år
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Levering og retur er vigtigt for at få kunderne til at købe
UNDERSØGELSEN VISER:

HVAD BETYDER DET FOR NETBUTIKKER?

Leveringsalternativer som hurtig levering og hjemmelevering er vigtigere for kunderne
i julen end resten af året. I tiden op til jul oplever mange ”julestress” for at nå alt det,
der skal nås inden den 24. december. At spare tid og forenkle giver højere kundeværdi
i julen end ellers.
Dette er vigtigt for kunderne, når de
køber julegaver på nettet:

76 %

75 %

78 %
67 %

64 % 65 %

Det kan være en fordel at at tilbyde hjemmelevering og
hurtig levering i forbindelse med julehandlen. Hurtig levering kræver, at du prioriterer disse ordrer, når du plukker
og pakker. Usikkerhed om, hvorvidt pakken når frem i tide,
kan føre til afbrudte køb. Vær tydelig omkring alle frister.
Kommuniker også kundeværdien ved leveringsalternativet,
som at valg af hjemmelevering kan forenkle hverdagen
og frigive mere tid til andre ting. Glem ikke returnering
– kunderne forventer udvidet returneringsfrist i forbindelse med julehandelen. Det er et salgsargument, der får
kunderne til at gennemføre købet hos dig.

54 %
42 %
35 %

KØBTE IKKE JULEGAVER PÅ NETTET:
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«Jeg vil have rådgivning og inspiration.»
Kvinde, 61 år
«Jeg havde brug for hjælpe til at vælge.»
Mand, 26 år

Udvidet
returnerings-/
byttefrist

Få gaverne
leveret hurtigt

Få gaverne
leveret hjem

«Jeg vil se, hvad jeg køber og være sikker
på, at det når frem.»
Mand, 52 år
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”Lukker” du butikken, inden mange er færdige med at købe julegaver?
UNDERSØGELSEN VISER:

HVAD BETYDER DET FOR NETBUTIKKER?

71 % af de norske kvinder begyndte at købe julegaver i november eller endnu
tidligere. Det er ikke alle, der er lige gode til at planlægge. Mænd er dem, der
starter sidst, og mange venter helt til december med at købe julegaver.

I 2019 falder juleaften på en tirsdag. Det er vigtigt, at
i udnytter tiden inden jul godt og sørger for at holde
netbutikken åben for julegavekøb så længe som muligt.
Ved at tilbyde hurtig levering kan netbutikken holde åbent
længere. Så når du dem, der er sent ude med gavekøbene,
og du kan få fat i en større andel af julegavekøbene.
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KØBTE IKKE JULEGAVER PÅ NETTET:
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SVERIGE

November/tidligere
December

November/tidligere
December

November/tidligere
December

November/tidligere
December

November/tidligere
December

November/tidligere
December

25 %

«Jeg var usikker på, om de ville nå frem,
derfor gik jeg i en butik.»
Kvinde, 41 år
«Sent ude og kort tid til juleaften.»
Mand, 54 år
«Nåede ikke fristerne inden jul.»
Mand, 36 år

DANMARK
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NØGLEFUND
Stort potentiale for øget julehandel på nettet.
5 ud af 10 nordmænd og svenskere og 6 ud af 10 danskere købte fysiske julegaver på nettet i 2018. Langt
flere vælger kun fysiske butikker til julegavehandel
end i forbindelse med andre køb.
De, der kun købte julegaver i fysiske butikker, havde
behov for at se og føle på varen, at få hjælp og for at
kunne bytte gaverne. Desuden var der en del, der var
sent ude og ikke nåede at handle inden fristerne udløb.
De, der købte julegaver på nettet, gjorde det først og
fremmest for at spare tid og penge. De fokuserede på,
at e-handel gav mindre stress.
Ved julegavekøb er der langt flere, der handler i netbutikker, de ikke har handlet i tidligere. Andelen er mere
end dobbelt så høj som ved andre køb. Nye kunder har
brug for mere information end tilbagevendende kunder
for at føle sig trygge til at gennemføre købet.
Leveringsalternativer som hjemmelevering og hurtig
levering er vigtigere i julen end resten af året. Kunderne
vil spare tid og føle sig sikre på, at gaverne kommer
frem i tide. Desuden er muligheden for at bytte eller
returnere efter jul særdeles vigtig.
Mange starter ikke med at købe gaver før i december,
derfor er tydelige frister og hurtig levering gode salgsargumenter.

TIPS OG RÅD
Trygge kunder gennemfører gavekøb
Relevant information gennem hele købsprocessen giver kunderne
tryghed. Informationen skal være let tilgængelig og nem at forstå på
alle platforme. Husk at tidsfrister er vigtige, når man køber julegaver.
Udvidet frist for returnering og nem returnering
Mange har udvidet fristen for returnering. Kombinationen af
udvidet frist for returnering og enkel returnering er et godt
salgsargument for køb af julegaver i en netbutik. Du skal informere
tydeligt på alle platforme og vedlægge en returetiket i pakken.
Mulighed for at bytte varer vil få dig til at skille dig
ud fra andre netbutikker
Det er kun få, som tilbyder at bytte varer i deres netbutik. Det
er vigtigt for kunderne og gælder for alle varetyper. Ingen har
lyst til at give en gave, hvis modtageren får en masse besvær
med at bytte gaven efterfølgende. Hvis du giver kunderne gode
byttemuligheder, skal du kommunikere det tydeligt. Det vil få dig
til at skille dig ud og give dig konkurrencefordele.
Luk ikke netbutikken for gavekøb, før det er nødvendigt
Hvis du tilbyder hurtig levering, kan du udvide åbningstiden for køb
af julegaver. Så udvider du tilbuddet til de kunder, der er sent ude.
Det er vigtigt at teste, at du får prioriteret disse pakker, når du
plukker og pakker, så du overholder den tidsfrist, du har lovet.
Rigtige leveringsalternativer kan øge din konvertering
Kunderne har andre behov og både hurtig levering og hjemmeleve
ring er mere attraktivt end ellers. Sørg for, at du kommunikerer
kundeværdien ved de leveringsalternativer, du tilbyder.
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Vil du vide mere om e-handel?
Følg os på disse kanaler:

@bring_dk

Bring Danmark

bring.dk/nethandel

