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Hvorfor bruge exit-intent?

• 98% af de besøgende på din hjemmeside forsvinder uden at 
gøre noget som helst (psst… de går måske til konkurrenten)

• Lær hvordan du får:

• Flere relevante tilmeldinger til dit nyhedsbrev

• Mere engagement på dit site

• Flere af dine besøgende til at færdiggøre deres køb



Hvad er exit-intent?



Hvordan bruger du exit-intent?



Abandoned Carts



Notifikationer:



Gem kurven:



Kom i kontakt:



Brug social proof



Opsumering:

• Vær kreativ med dine abandoned cart forms

• Brug billeder til at øge konverteringsraten 

• Brug så lidt input felter som muligt

• Gør det kort og tydeligt hvad du vil have folk til at 
gøre



Survey



Survey



Best practices til survey

• Gør det nemt for folk at besvare dit spørgsmål 

• Giv dem et incitament 

• Lad være med at bede om for meget

• Pas på med at tilbyde store rabatter



Nyhedsbrevstilmeldinger



Best practices til nyhedsbrev

• Fokusér på værdien i dit nyhedsbrev 

• Brug værdien i din overskrift for at fange 
opmærksomhed 

• Vær kreativ med din call to action knap 

• Vær kort og præcis

• Vis ikke til eksisterende email subscribers



Re-engagere besøgende



Best practices til engagement

• Hjælp dine besøgende med at tage et valg 

• Husk at brug billeder til at illustrere de produkter du 
promoverer

• Tilbyd how-to guides og inspiration til brugen af 
produktet



Kontaktbox:



Kontaktbox



Best practices til kontaktbox

• Skriv hvornår folk kan forvente at blive kontaktet

• Tilføj værdi i din call to action 

• Vær så personlig som mulig (brug billeder)



Opsumering

• Trigger på de rigtige sider til de rigtige besøgende

• Design skal være iøjefaldende

• Fang dem med en anderledes overskrift

• Kort og klar call-to-action

• Fokusér på værdien!!!

• Test, test, test - og test igen :-)



Resourcer:

• https://sleeknote.com/blog/abandoned-cart-emails (Idéer, 
inspiration og strategier til at sende de bedste abandoned 
cart emails)

• https://canva.com/ (simpelt og effektivt tool til at lave grafik 
til dine exit-intent forms)

• https://sleeknote.com/ecommercemanageren2018
(Download 41 templates til din næste popup - inklusive 
templates for exit-intent)

https://sleeknote.com/blog/abandoned-cart-emails
https://canva.com/
https://sleeknote.com/ecommercemanageren2018


TAK :-)

• rk@sleeknote.com

mailto:rk@sleeknote.com

