DIN DIGITALE SELGER
Din installatørbedrifts unike nettbutikk, drevet av deg
med teknisk løsning fra Elektroskandia.

NÅ KAN DIN INSTALLATØRBEDRIFT
FÅ EGEN NETTBUTIKK
La nye og eksisterende kunder kjøpe materiell og installasjon i din nettbutikk mens
du jobber eller har fri.

Gjennom Elektroskandia får du som installatør satt opp din
helt egne og unike nettbutikk som er rettet mot forbrukere.
Du velger selv sortimenter fra en meny, og bestemmer påslag
og pris på installasjon. Elektroskandia drifter det tekniske og
formilder betaling. Varene sendes direkte fra Elektroskandias
lager til deg eller direkte til kundene. Tid for installasjon avtales direkte mellom din installasjonsbedrift og kunden.

informasjon. På grunnlag av e-posten tar du kontakt med
kunden, avtaler tid for installasjon og får tilleggsinformasjonen
du ønsker. Varene sendes automatisk til installatørens forretningsadresse over natten med vanlige logistikkforbehold. Når
kunden har godkjent installasjonen aktiviseres betalingen.

Din Digitale Selger

Konseptet kalles ”Din Digitale Selger” og er tilgjengelig for
elektroinstallatører etter avtale med Elektroskandia. Slik kan
din installatørbedrift få en fortjent andel av internetthandelen
mot vanlige forbrukere, det vil si dine privatkunder. I din nettbutikk kan dine kunder enkelt se, lese om og bestille dine
produkter og tjenester.

Kunden bestiller, du følger opp

Når kunden har bestilt materiell og installasjon i din nettbutikk
får du en e-post med alle opplysninger fra Elektroskandia. I
tillegg får kunden e-post som bekrefter handelen og lovpålagt

n Kundene handler
mens du jobber eller
har fri. Varer sendes fra
Elektroskandias lager til
din installatøradresse
eller direkte til din
kunde.

n Pakkepriser inklusiv installasjon gjør
det enkelt for bestiller. Romstørrelsen,
antall ol. settes
med en skyver og
prisen justeres fortløpende.
n I første omgang
tilbys pakkeløsninger
innen lys, sikkerhet og
varme til verdi fra ca
3 til 40 000 kr. Dette
gjør det enklere å tilby
pris på materiell inklusiv installasjon.

n Nettbutikken kan også være din
hjemmeside eller ligge under en hjemmeside med domene du allerede har. Som
hjemmeside kan du gi siden ditt eget
preg med logo, bilde og ”om oss” tekst
samt kontaktinformasjon.
n I nettbutikken finnes kun anerkjente merkevarer som SG, ELKO, Devi, Schneider og CTM.
Du setter materiellpåslag og installasjonstid, og
har dermed full kontroll på utprisen.
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NÅ KAN JEG SOM
FORBRUKER BESTILLE PÅ
NETTET FRA MIN ELEKTROINSTALLATØR
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DU ER DIN EGEN BUTIKKSJEF
Nettbutikken er i ditt navn og du velger produktsortimentet, setter utpris og beregner
installasjonstid. Resten ordner Elektroskandia.
For en forholdsvis liten leiesum per år setter Elektroskandia
opp en nettbutikk for deg. Sammen finner vi et ledig domenenavn om du ikke har fra før, vi setter inn din logo, et bilde og
en kort presentasjonstekst. Vi legger også inn all nødvendig
forbrukerinformasjon som loven krever.

Produktvalg og prising

I din administrator velges produktpakkene som skal i nettbutikken. Den reelle prisen du betaler legges automatisk inn i
ditt system. Du velger påslag og hva montering og reise skal
koste. Dette legges sammen, og pakkeprisen vises som én
sum i nettbutikken. Det er en minimum ordrestørrelse som
ligger på ca 3 000,- til 40 000,- kroner for materiellpakke
inklusiv montasje og reise. Eksempel er downlightpakke med
dimmer. Kunden velger antall kvadratmeter fra en glider og får
pakkeprisen presentert.

Når du får en ordre

1. Kunden klikker på kjøp og kortbetalingen blir reservert av
betalingsformidleren Nets.
2. Du får melding fra Elektroskandia med alle nødvendige
opplysninger for å kunne ta kontakt med kunden. Du avtaler
installasjon og sjekker praktiske forhold som åpent eller skult
anlegg, takkonstruksjon ol.
Viktig: Dersom det ikke er mulig å gjennomføre leveransen
av tekniske eller økonomiske grunner kan ordren slettes, og
du kan ta direkte kontakt med kunden for å avtale et alternativ. Betalingsreservasjonen på kundens kort slettes.
3. Varene sendes fra Elektroskandia, enten til deg eller direkte
til kunden etter avtale. Du installerer og registrerer at kunden
har godkjent leveransen.
4. Nets gjennomfører kortbelastningen. Du får differansen
mellom salgspris og materiell-/Nets-kostnader overført til din
konto med nødvendig regnskapsbilag. Hva disse beløpene er
kan du hele tiden se i din administrator.

Om du har en nettside allerede

Fortsett gjerne å bruke din egen hjemmeside. Linker til nettbutikken legges til med symbol på hjemmesiden, og det er
smart å ha bannere med pristilbud som linker til butikken.
Forbrukeren vil oppfatte at dette er din nettbutikk, og ser ikke
Elektroskandia noe sted selv om den kjøres fra vår server.

n Nettbutikken kjøres på Elektroskandias
server. Du får inkludert datavedlikehold, og varene
sender direkte fra Elektroskandias sentrallager.
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Elektroskandia sørger for at nettbutikken alltid vises perfekt
på både smarttelefoner, nettbrett og PCer. Du slipper store
datakostnader samt alt rutinearbeidet med å vedlikeholde
priser, data og produktbilder. Elektroskandia sørger også for
at personvernet til dine kunder er ivaretatt etter lovverket.

n I administratoren velger du sortiment, materiellpåslag, arbeid og reise. Dermed generes alle pakkeprisene automatisk på
grunnlag av din innpris fra Elektroskandia. Du kan drive taktisk prising ved å endre påslag og arbeidstid for en gitt produktpakke.
Alle priser og data vist her er kun eksempler

n Med et enkelt tastetrykk føres oppgjøret fra betalingsformidleren til deg når jobben er utført.

n Du kan hele tiden se statistikk over salget.
Bruk dataene til å finne riktig prisnivå, og for å
kontrollere effekten av markedsføringstiltak.

n Fra denne menyen velges hvilke produkter og
systemløsninger du vil tilby i din nettbutikk.
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n Annonsepakker med ferdige
bannerannonser for smarttelefon,
nettbrett og PCer øker besøket i
nettbutikken.

LAG DIN EGEN NETTSUKSESS
Elektroskandia tilbyr viktige markedsføringspakker for din nye nettbutikk. Like
nødvendig er din egen innsats mot eksisterende kunder, på sosiale medier og i
lokalsamfunnet for at nettbutikken skal bli kjent og brukt.
Det krever engasjement og innsats for å få trafikk til en nettbutikk, ikke ulikt det du alltid har gjort for å få kunder. Du bør
sende ut nyhetsbrev og engasjere ansatte, venner og familie.
Sørg for at de deler bannerannonser på Facebook, at kunder
sender Instagrambilder av hvor fint det ble og snapper at nå
er elektrikeren på besøk!

Ferdige markedsføringspakker

For at du skal komme i gang, og å få noe dele, finnes det
ulike markedsføringspakker som sikrer deg et antall visninger.
Pakkene består av annonser på Google og Facebook. I tillegg anbefales annonsering i den elektroniske utgaven av din
lokalavis. Få tilbud om annonsepakker og informasjon om hva
pakkene inneholder fra din kontakt hos Elektroskandia.

Du kan gjøre mye selv

Det er moro å lære seg hvordan du legge ut annonser på
sosiale media, noe alle med en Facebook-side og kredittkort
kan gjøre. Det samme gjelder Google adwords.
Et tips kan være å søkemotoroptimalisere din nåværende
hjemmeside, da trafikken til denne også blir trafikk til din
nettbutikk.
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n Bannerannonser i lokalavisens
nettutgave og geografisk bestemte
annonser på Facebook er kanskje den
beste markedsføringen av din nettbutikk. Spesielt viktig er det å bruke
pristilbud og sesongprodukter for å få
respons.

SØRG FOR AT KUNDENE I
DITT NÆROMRÅDE FÅR VITE
OM DIN NETTBUTIKK
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MØT FREMTIDENS ELEKTROMARKED
Din Digitale Selger er et av flere tiltak for å sikre at
Elektroskandias installatørkunder fortsatt vil få sin
andel av elektroomsetningen gjennom egen
netthandel. Installatørbedrifter får tilgang til ITkompetanse, logistikk og lager, og kan opprette
netthandel uten store investeringer.

Elektroskandia tilbyr:
n
n
n
n

Netthandelskonseptet Din Digitale Selger
Teknisk drift av netthandel og betalingsordning
Automatisk utsending av varer fra Elektroskandias lager
Tilbud om markedsføring av nettsiden

Hovedkontor:
Elektroskandia Norge AS
Fugleåsen 6, 1405 Langhus
Tlf. 23 14 30 00
Faks 23 14 34 50
www.elektroskandia.no

Nettbutikk:
Bestilling tlf:
Bestilling:
Prosjekt/tilbud:
Vakttlf.:
Telefaks:

www.elektroskandia.no
815 44 200
bestilling@elektroskandia.no
tilbud@elektroskandia.no
900 51 810
23 14 34 55

Proffmarkeder/avdelinger: OSLO: 815 59 820 - FREDRIKSTAD (Salgskontor): 815 59 823 - HAMAR (Salgskontor): 815 59 824 - SKIEN (Salgskontor): 815 59 827 SANDNES: 815 59 830 - HAUGESUND: 815 59 832 - BERGEN: 815 59 833 - FØRDE (Salgskontor): 815 59 835 - ÅLESUND: 815 59 836 - MOLDE 815 59 837 TRONDHEIM: 815 59 838 - BODØ: 815 59 839 - TROMSØ: 815 59 841 - ALTA: 815 59 843

