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Folk deler deres  
oplevelser

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html
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Nu foregår det  
bare (også) online

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


Du kan ikke styre  
hvad og hvor folk 
skriver om dig 
…men du kan bruge det positivt for din forretning.  



Dine potentielle 
kunder lytter til hvad 
dine eksisterende 
kunder siger om dig.



Edelmann, 2017



Du kan tage del i en 
samtale, som ellers 
foregår uden dig.



85%
af forbrugere siger, at  

online anmeldelser har lige så stor 
indflydelse som personlige anbefalinger

Bright Local, 2017



78%
siger, at når de ser et svar fra ledelsen, 

får det dem til at tro, at gæsternes 
oplevelser er vigtige for virksomheden.

PhocusWright, 2012



57%
siger, at når de ser et svar fra ledelsen,  

er det mere sandsynligt, at de 
gennemfører en booking

PhocusWright, 2012



64%
siger, at når de ser et aggressivt / defensivt 

svar, er det mindre sandsynligt, at de 
gennemfører en booking.

PhocusWright, 2012



44%
af forbrugere siger, at  

online anmeldelser skal være skrevet 
inden for en måned for at være relevant

Bright Local, 2017



Anmeldelser påvirker os - 
vi kan påvirke anmelderne
• Andres anmeldelser af steder kan påvirke os til at købe en 

service eller produkt – eller lade være. 

• Studie baseret på tusindvis af hotelanmeldelser på 
TripAdvisor. De fandt ud af at: 

• Man får flere anmeldelser, når man som ledelse svarer 

• Man får mere positive anmeldelser

TripAdvisor



tripadvisor
…verdens største rejsesite





661M
anmeldelser

tripadvisor



tripadvisor

7,7M
overnatningssteder, flyselskaber, 
aktiviteter og spisesteder



tripadvisor

456M
månedlige unikke besøgende



tripadvisor

4,12
ud af 5 er gennemsnitskarakteren 
for virksomheder.



tripadvisor

48%
af anmeldelserne giver topscoren 
på 5 grønne cirkler.



tripadvisor



tripadvisor



TripAdvisor har lige 
annonceret en stor 
ændring!



I fremtiden skal man 
kunne følge venner, 
influencers og 
rejsemedier.

skift.com

http://skift.com


skift.com

http://skift.com


Gemme og dele 
rejseidéer, som bliver 
markeret på et kort, 
som man kan bruge på 
lokationen.

skift.com

http://skift.com


skift.com

http://skift.com


Målet er at give brugerne 
mere individuelt relevante 
rejseanbefalinger.

skift.com

http://skift.com


Det nye TripAdvisor

TripAdvisor på YouTube



Implementeret ved  
udgangen af 2018

skift.com

http://skift.com


tripadvisor

Hvad kan I bruge 
TripAdvisor til?



Gør krav på din virksomhed



Opret din virksomhed
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Gør krav på din virksomhed



Opret din virksomhed





Administrer din virksomhed



Administrer din virksomhed



Administrer din virksomhed



• Manage Listing: Tilføj billeder, rediger virksomhedsinformationer, 
opdater faciliteter og mere. 

• Reviews: Responder på anmeldelser, rapporter en anmeldelse, og 
besvar spørgsmål. 

• Drive Bookings: Her har nogle adgang til Business Advantage 
(administrer features, opdater kontaktoplysninger, statistik, mm.) og 
Sponsored Placements (overvåg performance) 

• Reservations: Spisesteder kan tilføje en “Book bord” knap. 
• Marketing Tools: Bestil klistermærker, awards, 

markedsføringsredskaber og widgets til hjemmesider. 
• Help & Settings: Tilgå betalinger og kontooplysninger, opdater e-

mailpræferencer, administrer konto og få svar på spørgsmål.

Administrer din virksomhed



Andre anmeldelses-
platforme





50M
anmeldelser

trustpilot.dk

http://trustpilot.dk


228.000
anmeldte virksomheder 
bosiddende i mere end 65 lande 

trustpilot.dk

http://trustpilot.dk


1,2M
nye anmeldelser om måneden

trustpilot.dk

http://trustpilot.dk


3 milliarder
viste anmeldelser hver måned 

trustpilot.dk

http://trustpilot.dk


Dansk virksomhed.
Lanceret i 2007.
7 kontorer i verden.
650 ansatte.

trustpilot.dk

http://trustpilot.dk


• Alle “med en ægte købsoplevelse” kan skrive en anmeldelse 

• Købsoplevelsen skal være foregået inden for de seneste 12 
måneder 

• Anmeldelsen må kun omhandle din egen købsoplevelse 

• Ikke vedrøre din arbejdsgiver eller en virksomhed, som du eller 
et familiemedlem arbejder eller har arbejdet for 

• Man kan skrive flere anmeldelser af den samme virksomhed, 
men det er kun den seneste som tæller med i deres 
TrustScore.

Retningslinjer



55% har skrevet en anmeldelse 
efter en positiv købsoplevelse. 
  
43% har skrevet en anmeldelse 
efter en negativ købsoplevelse.

YouGov

Hvornår er man tilbøjelig til at 
skrive en anmeldelse?



• Der findes fire forskellige pakker til virksomheder (Free, Lite, Pro, Enterprise) 

• Med den gratis pakke får du:  

• En profilside 

• Notifikation om nye anmeldelser 

• Du kan svare på anmeldelser 

• Du kan sende op til 100 invitationer pr. måned (tilpasset) 

• Adgang til invitationspåmindelser 

• Gratis TrustBox-widget 

• Statistik-oversigt 

• Generer trafik med Google Seller Ratings

Løsninger til virksomheder

Book en live-demo: 
https://dk.business.trustpilot.com/get-started/request-demo



• Indsamle flere anmeldelser ved at sende invitationer til 
kunder i en tilpasset skabelon 

• Øge konverteringen på din hjemmeside ved at 
synliggøre anmeldelser på din hjemmeside 

• Være opdateret på dine anmeldelser og udviklingen i 
din rating

Det får du ud af det



Opret en 
virksomhedskonto
 
https://dk.business.trustpilot.com/signup





Har du brug for hjælp?  
https://support.trustpilot.com/hc/da

https://support.trustpilot.com/hc/da




Eksisterer din 
virksomhed online, så 
eksisterer den også på 
Google.



Google My 
Business
Dine virksomhedsoplysninger bliver vist 
overalt på Google, f.eks. på Google 
Søgning og Maps, ved hjælp af Google 
My Business.





Gør det nemt 
for dine 
kunder at 
kontakte dig



Samler dine anmeldelser



Et hurtigt overblik på forsiden



Under “Info” kan du redigere 
dine virksomhedsoplysninger



Overblik over dine anmeldelser - 
og hvilke du mangler at svare på



Sæt notifikationer til





Sandsynligheden for, at kunderne 
betragter en virksomhed som velanset, 
er dobbelt så stor, hvis oplysningerne 
om den er blevet bekræftet via Google 
My Business

Kilde: Google, Om Google My Business



Virksomheder, som føjer billeder til deres 
fortegnelser, får 42% flere 
anmodninger om kørselsvejledning 
på Google Maps end virksomheder, 
som ikke gør det, og 35% flere klikker 
sig frem til deres website.

Kilde: Google, Om Google My Business



Retningslinjer for 
anmeldelser
• Man må ikke gøre reklame eller inkludere 

kommercielt indhold 
• Anmeldelser skal være en oprigtig refleksion af din 

oplevelse på et sted.  
• Man må ikke spamme.  
• Tlf. numre og links ikke tilladt 
• Vær sober 
• Du må ikke anmelde et sted, du selv ejer eller 

arbejder hos



Det er nemt at 
oprette dig 
https://www.google.com/business

https://www.google.com/business




1 ud af 3
på Facebook bruger platformen til at lede 
efter anbefalinger og anmeldelser. 

https://www.facebook.com/business/recommendations







Man kan slå 
muligheden for 
anmeldelser til og 
fra



Anmeldelser 
bliver til 
Anbefalinger 
…lige om lidt.



Rich 
Recommendations
Man kan uddybe sit svar med 
tekst, billeder og tags. 



Mere synlighed
Anbefalinger vises på din side og 
kan findes på tværs af Facebook, 
når folk søger efter eller taler om 
din virksomhed.



Retningslinjer
Bedømmelser og anmeldelser skal overholde Facebooks 
fællesskabsregler, have fokus på produktet eller tjenesten, der 
tilbydes af siden, og være baseret på en personlig oplevelse. 
Anmeldelser, der ikke følger disse regler, kan blive fjernet. 



Øvelse
Gå sammen med 
sidemanden og kig 
sammen hinandens 
anmeldelser igennem.



http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html

Besvarelse af 
anmeldelser

http://palloc.com/ios-7-wallpaper-widescreen.html


Du skal altid besvare en 
anmeldelse.



Der er altid to grunde 
til at folk skriver en 
anmeldelse. 
1. Hjælpe andre som dem selv 
2. Hjælpe dig 

Når tasterne taler, 2018



4 tips til at besvare 
neutrale og positive 
anmeldelser



#1 Hold en ordentlig tone

Jeres svar repræsenterer 
virksomheden. Husk at andre 
ser anmeldelsen og jeres svar, 
og inddrager det i deres 
beslutning.



#2 Lav altid et originalt svar

Skriv et svar til hver enkelt 
anmeldelse. Du må gerne 
genbruge ord og sætninger som er 
særlige for jer. Men lad være med 
at copy paste standardsvar. 



#3 Svar så hurtigt som muligt

Hvis anmeldelsen er neutral eller 
positiv, er der ingen grund til at 
nøle. Så handler det bare om at få 
svaret.



#4 Udvis taknemmelighed

Sørg altid for at sige tak for 
feedback. Anmelderen har brugt tid 
på noget, som er en hjælp for jer 
og jeres fremtidige kunder.



De negative 
anmeldelser

imgur.com

http://imgur.com


Lad dit udgangspunkt 
være at…
dine kunder brokker sig for at være flinke.  



To slags negative 
anmeldelser

1. Reelle problemer 
2. Folk, der savner noget at beklage sig over.  

Begynd med at identificere typen af anmeldelse – er 
det et reelt problem, så fortæl, hvad du vil gøre ved 
det. Er det “bare” brok, så giv dem en undskyldning 
for den dårlige oplevelse.



Brugerne er ikke dumme  
- de kan godt gennemskue 
useriøse anmeldelser!



Husk: En dårlig anmeldelse gør 
sjældent skade – hvis du 
håndterer den på en god måde!



4 tips til at besvare 
negative anmeldelser



#1 Vær oprigtig nysgerrig

Sørg for grundigt at undersøge hvad det 
egentlig er kunden er utilfreds med. 
Tjek din egen forståelse ved at skrive en kort 
opsummering i dit svar: “Som jeg læser 
det, er du optaget af X og efterspørger Y. Er 
det rigtigt forstået?”

Når tasterne taler, 2018



#2 Undgå lange forklaringer

Du må gerne undersøge om der var nogle særlige 
omstændigheder hos jer, som gav anledning til 
den dårlige oplevelse. 

Men undgå at komme med lange udredninger, 
som kan opfattes som et forsøg på at komme 
udenom det kunden egentlig ønsker: At I 
modtager kundens dårlige oplevelse. 

Når tasterne taler, 2018



#3 Lad være med at svare 
på retoriske spørgsmål

Når tasterne taler, 2018

Man behøver ikke svare på retoriske som 
eksempelvis “I tror rigtig nok I er kloge, hva’?” 

Hvis der ikke er et reelt spørgsmål, så er det fordi 
anmelderen ønsker I bare skal lytte.



#3 Svar høfligt

Når tasterne taler, 2018

Sørg for at holde en ordentligt tone - uanset hvad 
og hvordan anmelderen skriver. 
Husk at jeres svar repræsenterer virksomheden og 
bliver læst af mange andre. 



#4 Handl på det

Vær konstruktive i jeres svar. Fremhæv hvad jeres 
næste skridt er og hvordan I eventuelt vil løse 
problemet. 



#4 Undgå at blive privat

Dine svar bør aldrig indeholde personlige 
informationer om gæster eller 
medarbejdere. 



#5 Svar hurtigt - men 
ikke med det samme

Skriv dit svar. Læs det igennem og rediger.  
Gå væk fra det i 15 minutter og få gerne en 
kollega til at læse det igennem, inden du 
publicerer det.



Opsummering
• Husk at andre også ser anmeldelsen og jeres svar – jeres svar 

repræsenterer virksomheden  
• Hold en ordentlig tone 
• Hav originale svar – lad være med at copy-paste standardsvar; 

det er upersonligt 
• Svar med det samme! 
• Vær høflig og professionel i dit svar, uanset hvad anmelderen 

skriver. 
• Vær konstruktive i jeres svar, fremhæv de positive ting i 

anmeldelsen og jeres løsninger på eventuelle problemer. 
• Undgå at blive privat. Dine svar bør aldrig indeholde personlige 

informationer om gæster eller medarbejdere.  
• Vis taknemmelighed og sig tak for feedback.



Brug det 
forretningsstrategisk



Er der nogen, der har 
et eksempel?



Pause



Øvelse
Gå sammen med sidemanden og 
besvar en anmeldelse på 
Facebookgruppen “Online omdømme - 
Destination Fyn kursus”



Interview med 
Egeskov Slot og 
Gorilla Park



• Få alle medarbejdere ombord  
• Tag kritikken til dig og brug det til reelle forbedringer 
• Hav interne retningslinjer for hvordan I vil bruge 

anmeldelserne 
• Opfordre jeres kunder til at anmelde jer, så I kan 

blive klogere

Det gode udgangspunkt



Lav en  
handlingsplan


