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Gennem rådgivning og softwaren ELISA gør vi det let og effektivt at lave 
liveshopping
Udvikling siden januar 2021

Aktiviteter i 
6+ lande

Afholdt 7.000+
Liveshopping events

Hjulpet 1.200+ retailers
med at gå live

2 mio. + bestillinger 18+ kollegaer

🇩🇰 🇸🇪 🇳🇱 🇫🇴 🇳🇴 🇫🇮 🇬🇧 🇩🇪

Nomineret til 
e-handelspris 2021
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Vi gør liveshopping og social selling let og forretningsmæssigt attraktiv 
ved at integrere sociale medier med retailers eksisterende forretning 
ELISA

Sociale Medier ELISA Forretning

• Facebook • ELISA shop • Brick and mortar

• Instagram • Shopintegrationer • E-commerce

• Multistream • Lead-salg • Multi-/Omnichannel

• + • Kommentar salg • Butikskæde

• Pick & collect
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Vi hjælper mange typer af retailers med Liveshopping
Eksempler på brugere
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Vores setup understøtter et bredt udvalg af brugercases, og gennem en 
række integrationer gør vi det enkelt og effektiv at sælge live
Eksempler på integrationer 

ELISA integrates with e-commerce
platforms 

ELISA integrates with payment
service providers

ELISA integrates with freight
systems  

ELISA has its own check-out 
system



LIVESHOPPING

Foto: Danmarks Radio 



𝐍𝐞𝐣, 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐬𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐠 𝐓𝐕-𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐞𝐫 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐝𝐞𝐭 𝐬𝐚𝐦𝐦𝐞

Liveshopping differentierer sig fra TV-SHOP på 
mange punkter

Eksempler:

💯 Liveshopping foregår i realtid
❌ TV SHOP er filmet på forhånd

💯 Liveshopping er dialogisk og inkluderende
❌ TV SHOP er monologisk og ekskluderende

💯 Liveshopping er uperfekt og autentisk
❌ TV SHOP er instrueret og indøvet

💯 Liveshopping er kendetegnet ved passionerede værter
❌ TV SHOP gør brug af skuespillere uden tilknytning 



Liveshopping er salgskanalen, som 
skaber en hybrid mellem den fysiske 
og den digitale butik



Liveshopping er en del af social commerce og defineret ved video, der 
streames i realtid og skaber en købsoplevelse
Begrebsafklaring

SOME App/platform Homepage

1-til-1

1-til-
mange

+
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Liveshopping er ikke en forbipasserende tendens, men er en central del 
af fremtiden for detailhandlen verden over
Trend & facts 

Kilde: Børsen, Statista, Forbes
*Skøn beregning 

Hurtigst voksende salgsformat inden for 
e-handel

10% Udgør nu 10-15 procent af den samlede 
e-handelsomsætning i Kina

Flere detaileksperter siger ”største 
forandring for e-handel siden iPhone”

Covid-19 har sat turbo på udviklingen i 
Nordamerika og Europa

Det kinesiske marked for 
liveshopping voksede fra 
66 milliarder dollars i 
2019 til over 170 
milliarder dollars i 2020
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82%
af forbrugerne vil gerne tage del i en 

underholdende købsoplevelse

15%
af de danske forbrugere handlede under 
den seneste nedlukning via live shopping

62%
af dem, der har liveshoppet under seneste 

nedlukning, har købt tøj, sko og accessories

Kilde: Crowd DNA & Facebook business, Google insights, Dansk Erhverv

70%
af de europæiske forbrugerne er åbne 

overfor liveshopping
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Retailers går live, fordi det har en positiv indflydelse på en lang række 
parametre

Øget synlighedMere personlig interaktion 
med kunder

Kunder bliver mere loyale

Øget salg

Flere kunder besøger butikken 
(fysisk og digital)

Let at komme i gang og 
kræver en minimal investering
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Liveshopping blander underholdning, produktpræsentation og køb med 
realtidsfeedback, som muliggører interaktion

Det er muligt for seerne at stille 
spørgsmål direkte til værterne, hvilket 
giver mulighed for at hjælpe og vejlede 
på en helt ny måde

Liveshopping tilbyder en unik shopping-
oplevelse

Liveshopping er underholdende og 
nogle forretninger formår at skabe 
følelsen af fællesskab og samvær

Konkurrencer og tilbud bruges også 
ofte i liveudsendelser for at skabe 
engagement og købelyst



15

Der er mange succesfulde cases (her et lille udvalg)
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Men der er ikke én succesformel for den gode liveshopping-udsendelse, 
dog find flere parametre, som er værd at være bevidst om
Eksempler på tilgange

Mange live events
Frekvens

Få live events

<30 min
Længde

>30 min

Få
Antal produkter

Mange

Brand
Fokus

Salg

Uformel
Tone of voice

Formel

Faglig
Apperance

Underholdende

Skiftende
Vært

Fast

Professionelt
Set-up

Enkelt

• Målgruppe, Geografi, 



Underholdende
Apperance

Faglig

Forskellige tilgange skaber succesfulde resultater 





Plantorama har haft en eksperimenterende og databaseret tilgang til 
liveshopping, som giver pote

Formål med deltagelse:
• at søge inspiration

• at få faglig rådgivning

• at shoppe

Seernes oplevelse
• 95% oplevede, at fagligheden var høj.

• 94% oplevede rådgivningen som god.

• 87% så med bl.a. med formålet om at søge inspiration.

Intet formål
4%

Inspiration
58%

Faglig 
rådgivning

20%

Shopping
18%

”Vi ser, at langt de fleste 
seere kommer for at få ny inspiration og 
faglig rådgivning. Dog ved vi også, at hele 
85 % af seerne har tænkt sig at shoppe i 
Plantorama i den nærmeste fremtid.”



Liveshopping universet samt multi-stream sikrer mange seere og stort 
udbytte

…

E-com + 16 varehusLiveshopping univers

+20.000 
visninger

👀 ✉️
+400 

tilmeldinger
Salg

offline og online

🛒





Coolshop kørte 24 liveshoppingshows i black week

Jacob Risgaard
Coolshop

»Det er en rigtig god måde at 
komme tæt på brugerne, så 
de ikke skal væk fra Facebook, 
når de skal have tilbuddene. 
Det er et rigtig smart system, 
som …,« siger Jacob Risgaard 
til FINANS.

20-30%
over omsætningen i 2020





Resultater fra Powers første live

10 MDKK
Solgt på første liveshopping 

udsendelse

108.000
Seere var inde og se, at 

Power var live

12.000
Så med igennem hele 

livesendingen

40.000
Kommentarer og reaktioner

16.800
Tilmeldte til kundeklub

👀

🛒

💬

✉️



”Vi tror på, at det mennes-
kelige element bliver større og større. Alle 
kan sælge produkter online og skabe 
fornuftig og hurtig levering. 

Hvis spørgsmålet bare er at kunne levere 
produkterne, så ville Amazon være det 
eneste sted folk ville købe. 

Men specielt de små startups, brands der 
laver social shopping, som har en tæt 
dialog med deres kunder, viser flot vækst”.

Joakim Sigvart
POWER, E-commerce Manager





Pluspige bruger livesalg som en central del af deres salgs- og 
marketingstrategi

+800
ordre pr. live

+1.400
Seere under hele showet

+10.000
visninger

4.000
Kommentarer og reaktioner

👀

🛒

💬

Liveshopping er en måde at 

koble webshoppen med den 

fysiske butik og skabe større 

trafik begge steder.

Kim Primby
Plus Pige, E-commerce Manager



INFLUENCERS



GUSTAV SALINAS



Med Claus Holm-vareserien som tema, arrangerede Coop Danmark ét af 
de største liveshopping-shows

Elementer 

130 butikker

Produktlancering

Tilbud

Resultater

Rekord højkonverteringsrate

Salg offline og online 

Glade og underholdte kunder





ANDRE CASES



Resultater fra første lives

Mere end 50.000 
seere👀

Et halv ton energi-
pulver solgt! 🏋

+1000 snack 
poser solgt! 🐶

Mere end 50.000 I 
omsætning! 🛒



PUREPOWER solgte 3.200 energibarer og et halvt ton energipulver på 
45 minutter



Mindre E-commerce forretninger generer flotte salgstal efter 40+ lives

Live – XX-02-2022

Bestillinger : 954 Produkter : 2.192/1296 Omsætning DKK: 541.750
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De fem bedst sælgende liveshows i juni 2021 (Fashion)
Vækst

1.430
1.160

722
570

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Butik A Butik B Butik C Butik D Butik E

2.720

De fem bedst sælgende liveshows anden uge i juni ligger 
alle over 500 ordre (e-commerce)

De fem bedst sælgende liveshows anden uge i juni ligger 
alle over 100.000 DKK (fysisk)

314.000

220.000

175.000

134.000 132.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Butik A Butik B Butik C Butik D Butik E

Lang hale
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Vi har mange forskellige cases, og der er mange måder at gøre det på
Cases

Ugentlig liveauktioner 
med gode tilbud

Nye kunder, nye målgrupper Lokal og personlig 
tilstedeværelse

Øget salg, gennem 
formidling og visualisering

Pre-sale og lagersalg

Personlighed og kendskab

Udbredelse, branding og 
content produktion

Flere daglige livesendinger, 
svarer på spørgsmål, 
demonstrer og laver 

konkurrencer



LIVE-BUSTERS



Liveshopping er med til 
at kannibalisere 
eksisterende 
salgskanaler



Det er en større 
investering af komme i 
gang med liveshopping



Alle liveshows bør vare 
30 min - der en naturlig 
grænse for længden



Man bør kun gå live en 
gang om måneden



Man skal være scene- og 
kameravant for at få succes 
med liveshopping



Det er svært at få seere 
til sin liveshopping event 



Returraten er høj



Liveshopping handler kun om pris



Liveshopping er kun for +30



Det tager lang tid at forberede 
en live



Fashion er den eneste kategori, 
som har succes med liveshopping



Du skal have en stor følger 
skare for at få succes



Læs mere på www.elisa.io
Inspiration og ideer til live-salg:

Cases:



Christian Vester
web www.elisa.io

mail cv@elisa.io

phone +45 28 45 59 66

linkedIn linkedin.com/chrvester

Tak for jeres tid

http://www.elisa.io/
mailto:cv@elisa.io
https://www.linkedin.com/in/chrvester/


EKSTRA 
MATERIALE
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Forskellige tilgange byder på forskellige fordele og ulemper – fx har 
SoMe stor organisk rækkevidden

SOME SOME - ELISA Homepage




