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10 tips för att sälja mer till jul
1. När behöver kunderna din produkt? Kan du ge dem idéer så att de kan använda din produkt till

jul? Kanske till sina anställda eller kunder?
2. Kan du komplettera din produkt med en extra jul-tjänst? Eller tvärtom, komplettera din tjänst

med en extra jul-produkt?
3. Kan man få dig i julklapp? Se till att man kan det! 20% rabatt, gratis, prova på, presentkort…
4. Kan man göra en julkalender av det du säljer? Kan du ge särskilda rabatter, bonusar, poäng, nyttig

information eller erbjudanden en gång om dagen hela december?
5. Be kunderna att skriva en önskelista! Be dem skicka önskelistan till dig med förslag på vad de

skulle vilja ha av dig i framtiden. Belöna dem med något av värde för att de skickar in – erbjudanden
på ditt företag givetvis, att vara med att prova de kommande nyheterna eller en biobiljett.

6. Kan ni gå ihop �era företag och ha en egen julmarknad? Krydda med särskilda erbjudanden,
unika samarbeten bara för kvällen, auktion på era tjänster och erbjudanden eller julklappslotteri
med priser från under granen.

7. Sätt ihop dina produkter eller tjänster till julpaket, gärna med teman. ”Lilla hårvårdskittet för
henne/honom” (sätt ihop två-tre genomtänkta hårvårdsprodukter), ”VIP-paketet” med biljett till
föreläsning, inklusive bok, eller varför inte ”Julens smaker” från en matvarubutik, fem varor i en korg
med cellofan. Sätt ihop dina egna julpaket!

8. Dina 10 bästa tips. Dina egna 10 bästa tips för hur man använder din tjänst eller får nytta av dina
produkter eller smarta sätt att bli en vinnare i din bransch. Hjälp kunderna att vinna, så vinner du!
Sätt ihop dina 10 bästa tips som en pdf och låt kunder ladda ner den från din hemsida eller skicka
ut i julbrevet.

9. Gör en god gärning! Låt kunderna veta att de bidrar till en bra sak när de handlar hos dig. Det kan
vara att du skänker en viss procent till välgörande ändamål, skänker något till ett miljö- eller
samhällsprojekt, något för jämställdhet eller till Barncancerfonden. Kanske ordnar du en kväll med
en insamling, med temat från din bransch och kanske tillsammans med någon av dina
samarbetspartner?

10. Belöna storhandling! Till exempel om man handlar för 1000 kr = 5 %, 1500 kr= 10%, 2500 kr = 20%.
Eller om man handlar fyra olika saker så bjuder du på en femte, och så vidare.

11. Bonustips! Ge kunden en överraskning! Skicka med något extra på köpet under hela december och
passa på att önska kunden en god jul. Funkar både i butik, webshop och nyhetsbrev!

Sidan uppdaterades 2017-11-07
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