
SMARTE SALGSTIPS
FOR Å LYKKES MED NORGES STØRSTE PRISFEST





DEN FØLELSEN - NÅR DU LYKKES!

Tenk hvor god den følelsen er, når butikken din fylles av kjøpelystne kunder, 
de ansatte er toppmotiverte og resultatene smaker suksess. 

Den følelsen gir mersmak. Garantert! 

For å lykkes med Prisfestkampanjen, er de smarteste alltid godt forberedt. 

Her fi nner du blant annet konkrete eksempler på hvordan 
du som butikkeier kan lykkes:

SLIK STYLER DU BUTIKKEN       HVILKE TILBUD FRISTER MEST

VELLYKKEDE OPPSKRIFTER VED BRUK AV SOSIALE MEDIER

NORGES STØRSTE PRISFEST!
Prisfest arrangeres to ganger årlig, i mars og oktober. 

Kampanjen er en tredagers fest på senteret, med fokus på gode tilbud. 
I løpet av Prisfesten høsten 2017, omsatte vi for 370 mill, 

og 1 million mennesker besøkte sentrene våre!

Vi gleder oss til å høre din suksesshistorie,
 og om følelsen av å lykkes med Prisfest. 

VINN
FEST FOR

HELE 
BUTIKKEN

Se baksidenLykke til!

AMFI. Mye å glede seg til. Alltid.
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SLIK GJØR 
DU BUTIKKEN 

FRISTENDE

POPULÆRE  
PRODUKTER

Et velfylt utstillings-
bord forteller at dine 

produkter er populære. 
Frist dine kunder ved 

å plassere det så nært 
inngangen som mulig. 

SERVICE SOM SELGER
Gi kunden en følelse av 

ekstra service og plasser 
mersalgsprodukter lett 

tilgjengelige. 

HOLD PÅ KUNDENE
For å skape trivsel og 
lengre handletid, må 

butikken alltid holdes  
ren og ryddig. 



DEKOR*
Et gjennomført  
kampanjeuttrykk 
skapes ved å dekorere 
med palleskjørt. Det 
gir en fin innramming 
til din utstilling.

BALLONGER*
Skap en mer eksklusiv 
look, gjennom et bevisst 
fargevalg av ballonger. 

PRISPLAKATER*
Tydelige prisplakater  
ved tilbudsvarene er  
et «must».  

TAGS*
Hjelp kunden å finne  
de gode tilbudsvarene 
gjennom praktiske tags.

*Alt markedsføringsmateriell får du fra din senterleder.



Eksempel på formulering av budskap:

HVORDAN FÅR DU SOLGT PRODUKTER 
DU ØNSKER Å “BLI KVITT”?

Fokuser på bruksområde og hvilke resultater 
kunden kan oppnå gjennom å bruke dem. Slik 
skapes et større behov og lyst til å eie disse.

VELG RIKTIG TILBUD!

Kundene elsker følelsen av å ha gjort et kupp på produkter som er kule å eie. 

Rester fra fjoråret appellerer til svært få, og frister ikke mange.
Velg derfor dine tilbudsvarer med omhu. 

VELG ET KONKRET PRODUKT ELLER EN PRODUKTSERIE 
«En mengde varer -30 %» er et veldig intetsigende tilbud og fanger sjelden kundenes interesse. 

VELG ETT KNALLBRA TILBUD FREMFOR FLERE HALVGODE 
Når tilbudet er uimotståelig, fi nner kundene gjerne selv påskudd for at de trenger nettopp dette produktet, 

og føler også at de har gjort en god handel. 

VELG POPULÆRE PRODUKTER SOM BRUKES OG FORBRUKES AV MANGE
Tilbud på hygieneartikler, interiørtekstiler, topper og bukser, selger som regel mye bedre 

enn tilbud på varer som vi kanskje bare kjøper en eller få ganger i året.

HVORDAN FÅR DU SOLGT PRODUKTER 
DU ØNSKER Å “BLI KVITT”?

!
LYST TIL Å

 OVERRASKE DAMA? 
Hun vil elske det!

  3 for 2 
PÅ ALLE 

KROPPSPRODUKTER

HOBBYKOKK?
Selv svigermor 
blir imponert!

  30%
PÅ ALLE 

FORKLÆR



Hvor langt 
ville DU kjørt for 
denne kurven?



EFFEKTIV FORMIDLING MED PRISPLAKATER

For at kunden skal oppfatte ditt budskap, er det viktig å formidle én ting av gangen. 
Å gjenta det samme budskapet på fl ere plakater, har mye større e� ekt enn å prøve å formidle fl ere ting samtidig.  

BRUK SÅ LITE TEKST SOM MULIG

SKRIV PENT OG TYDELIG



Bruk en fl at tusj til 
større streker, og en 

tusj med tynnere spiss 
til de mindre tekstene.

Følg så oppskriften. 
Øvelse gjør mester!

ET LITE MINIKURS

SKRIV PENE 
OG TYDELIGE 

PLAKATER

Bruk en fl at tusj til 
større streker, og en 

tusj med tynnere spiss 
til de mindre tekstene.

Følg så oppskriften. 
Øvelse gjør mester!

ET LI

SKRIV PENE 
OG TYDELIGE 

MINIKUR



HVORDAN LYKKES MED SoMe

Ønsker du mange “likes” på Facebook og Instagram? - Du har 1 sekund på å få dem ... 

E� ektiv markedsføring i sosiale medier (SoMe) må derfor være enkel og konkret. På samme måte som hjernen vår ikke 
evner å oppfatte mange forskjellige budskap på så kort tid, klarer vi heller ikke å få med oss mange detaljer 

på et bilde, før vi raskt scroller videre.

NÆRBILDER       REN OG RYDDIG BAKGRUNN       FOKUS PÅ ETT PRODUKT       KORT TEKST
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 SOSIALE MEDIA

VISSTE DU 
AT 97% SER 
PÅ SoMe VIA 

MOBIL?



TEKST SOM “SELGER” PÅ SoMe

Hva er ditt poeng?

Få frem poenget først og forklaringen etterpå. Ellers mister du garantert leserne underveis. 
Fatt deg i korthet og hold deg til ett budskap. Rekkefølgen på ordene i teksten har større betydning enn man tror. 

HVILKEN AV TEKSTENE UNDER VILLE HA FANGET DIN OPPMERKSOMHET?

ATTRAKTIV PREMIE        

ENKELT Å DELTA

KORT OG LETTFORSTÅELIG 
BESKRIVELSE

«Snart er det Prisfest og mange spennende tilbud på 
vårt senter. Lik vår facebookside, kommenter hvilke 
3 butikker du ønsker å bruke gavekortet i, og skriv 
din begrunnelse i kommentarfeltet. Da er du med 
i vår konkurranse som varer frem til den 14. mars. 
Amfi -senteret trekker en heldig vinner. Vi kontakter 
deg etter at fristen for konkurransen har gått ut. 
Du kan vinne et gavekort på 5.000,-.»

«VINN GAVEKORT PÅ 5.000,- 
I hvilke 3 butikker ønsker du å bruke det? 
Frist for deltakelse 14/3.» 

ATTRAKTIV PREMIE        

ENKELT Å DELTA

Frist for deltakelse 14/3.» 
I hvilke 3 butikker ønsker du å bruke det? 
Frist for deltakelse 14/3.» 

Suksesskriterier 
for konkurranser 

på sosiale 
medier

1 2



SLIK LYKKES DU MED RABATTKUPONGER 

ETT SKIKKELIG BRA TILBUD PER KUPONG 
       

KORT OG KONKRET TEKST

TYDELIG AVSENDER      
  

GYLDIG UNDER HELE KAMPANJEN

Tilbudet følges opp i butikken med prisplakater, tags og dekor.



DEN FØLELSEN 
- NÅR TILBUDSVARENE BLIR REVET VEKK!



EKSEMPEL PÅ MERSALG

FORESLÅ BODYSCRUB HVER GANG KUNDENE 
KJØPER BODY LOTION. 
Argumenter for eksempel med at: 

«Dersom du ønsker bedre e� ekt av din body lotion, 
anbefales alltid at du renser huden godt først.» 

!

MERSALG - DEN AVGJØRENDE FORSKJELLEN

Mersalgsprodukter er alle varer som du kan selge i tillegg til det kunden først hadde tenkt å kjøpe. 

I realiteten kan altså alle dine varer være mersalgsprodukter. Mersalget utgjør ofte en avgjørende forskjell for 
omsetningen i butikken. Samtidig opplever kunden det som god service, dersom du gjør det riktig. 

Tenk derfor gjennom hvilke mersalgsprodukter som passer til hva, slik at du alltid har et forslag klart til kunden. 

Det er for eksempel hyggelig å bli minnet om neglelakkfjerner når man kjøper en ny neglelakk, 
eller egnet ka� efi lter til den nye ka� etrakteren.  

PLASSER MERSALGSPRODUKTENE I UMIDDELBAR NÆRHET TIL TILBUDSVAREN!
Det gjør det enkelt for kunden å velge begge varene i stedet for bare tilbudsvaren. 

KASSADISKEN ER OGSÅ ET YPPERLIG STED FOR DISSE PRODUKTER! 
Slik gjør du det enklere for deg selv å huske å foreslå produktet. 

Samtidig blir det også mer fristende for kunden å takke ja, siden produktet er så raskt tilgjengelig. 

Body Scrub ord. pris:    199,-
Hvis du selger 5 stk. per dag:  995,-
á 200 arbeidsdager per år:

SUM:    199.000,-

Tenk hvilken stor forskjell dette utgjør for butikkens 
omsetning, når du i tillegg regner med alle andre 
mersalgsprodukter du kan selge.





Verdi 
10.000,-

FOR HELE BUTIKKEN!

5 HELDIGE VINNERE 

får et gavekort 
på 10.000,- 
øremerket sosiale tiltak 

for butikken.

SEND OSS BILDE AV DIN PRISFESTSUKSESS; TILBUD, UTSTILLING, DEKOR ELLER AKTIVITET, 
OG FORTELL HVORDAN DU MARKEDSFØRTE DET

       DITT RESULTAT SAMMENLIGNET MED PRISFEST VÅR 2017
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UKSESSHISTORIE

SLIK GJØR 
DU DET

VINN FEST

Send tekst og bilder til: amfi -vinn@olavthon.no. Frist 23. mars 2018
De beste bidragene blir publisert i høstutgaven av salgstipsbrosjyren!




