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Disclaimer: Reel virvar og snørklede veje 



Taktisk Content i faserne

Taktisk content har til formål at øge virksomhedens kontrol over 
kundes flow gennem de fem faser. Det sker ved at støtte kunden – og 
gøre dem kompetente og inspirerede - til at gennemføre hver fase.



1. Interesse

Gammelt dryssende strygebræt, 
ukrøllede skjorter/ præsentabel



2. Afklaring

Standard bræt der kan stå i skabet -
Thermo reflect for den hurtigere 
strygning - til dampstrygning – s,m,l.



3. Evaluering og beslutning

Virker strygebrættet solidt? Kan det 
tilpasses min højde og – som jeg ikke 
vidste – er det den rigtige bredde?



4. Køb

Hvordan bliver den leveret!?



5. Værdi

Hvad med tips om den vertikale 
dampning eller tips til bedre strygning. 
Kan man benytte strygebrættet til noget 
andet sjovt? Smarte forholdsregler ved 
perlepladestrygning?



Og nu… producer taktisk content!



Hvor får jeg mest værdi?



Hvilke emner skal jeg producere?
Metode - 1 

• Kundeservice: Hvilke problemer løser de for 
kunderne?
• Sælgere og indkøbere: Hvad efterspørger 

kunder og hvad vægter de? Hvilke trends er på 
vej?



Amazon – metode 2?

Læs Amazon reviews og Q&A´s



• Hvad ser du generelt efter, 

når du køber tøj til børn? 

Var det også gældende i 

denne situation?

• Hvad var det sværeste ved 

at finde tøj til "optakten"?

• Hvad var den største hjælp?

• Hvis du skulle give et råd til 

nogen der endnu ikke har 

købt den slags endnu, hvad 

ville det så være?

• Hvad ser du generelt efter, 

når du køber tøj til b
ørn? 

Var det også gældende i 

denne situation?

• Hvad var det sværeste ved 

at finde tøj til "optakten"?

• Hvad var den største hjælp?

• Hvis du skulle give et råd til 

nogen der endnu ikke har 

købt den slags endnu, hvad 

ville det så være?

Interviews med åbne spørgsmål - metode 3



Børnetøj Pigetøj Pige overtøj Pige fleece Drenge fleece

Behov
”Tænd succesmål og inspirer”

Sommerens 5 
flotteste looks

8 tøjtips til seje piger Guide til at fortsætte 
festen i stil udenfor 

Varm og glad i 
skiftende vejr – en 
guide til fleece

Sej og varm med 
fleece hele året

Afklaring
”Match til kundes behov”

Hvilken stil passer til 
dit barn? Tøjguide til 
dit barns legestil 

Tvivl
”fjern bekymringer og boost
begejstring om produktet”

Størrelsesguide med 
henblik på at kjolen 
sidder indenunder

Sådan laver vi tøj der 
er så blødt at du har 
lyst til en lur i det

Sådan laver vi tøj der 
klarer en tur gennem 
krattet

Sikkerhed og proces
”Øg sikkerhed omkring proces 
og virksomhed”

Sådan hjælper vi 
armenske børn når 
du køber

Fortæl om hver led af 
logistikken og 
forventningsafstem

Ideer til lege hvori  
fragtkassen indgår

Værdi
”Hjælp kunden med at få 
værdi hurtigt og langvarrigt”

Sådan vasker du for 
at beholde 
blødheden

Kom hurtigt ud af 
døren om morgenen 

Match fleecen med 
resten af garderopen 

Systematisk brainstorm – metode 4



Hvilket Content først og hvor?
Contentemne Placering Potentiale

(kompetenceløft 
/usikkerhed fjernet)

Importance
(visninger, opsøgt, 

delbarhed, genbrug)

Ease
(ressourcebrug 

/let at lave)

PIEscore
P+I+E

3

Sommerens 5 flotteste looks FB, CP, FP, NL 5 8 8 7

Hvilken stil passer til dit barn? 

Sådan hjælper vi armenske børn når du køber

Størrelsesguide med henblik på at kjolen sidder indenunder

Sådan laver vi tøj der er så blødt at du har lyst til en lur i det

Ideer til lege hvori  fragtkassen indgår

Tøjguide til dit barns legestil 

Kom hurtigt ud af døren om morgenen 



Giver content reelt noget?

A/b test (tilføj content blok): 

▼ 3% CR fald i sessionen

▲ 20% UCR løft over 60 dage

Køb kan sagtens ske mere en 8 

dage efter et stykke Content er 

set:



Opsummering

1. Find ud af hvor du kan gøre mest 
for din virksomhed

2. Lav øvelser som giver ideer til 
konkret content

3. Lav en struktureret plan så du sikre 
at du gør det først der giver dig 
mest værdi hurtigst - og analyser 
under vejs

4. Producer første bølge indhold
5. Analyser, tilpas og producer igen


