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TrustBox-  
widgets

Dina kunders ord är mäktiga 
– använd dem strategiskt
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TrustBoxar är widgets som visar dina 
Trustspilot-omdömen, din TrustScore och/
eller ditt stjärnbetyg på din webbsida.

Att installera en TrustBox tar bara ett par 
klick. Allt du behöver göra är att kopiera 
ett kodavsnitt och klistra in det på din 
webbsida, så skickas det en ström av 
omdömen i realtid till din sajt.

Visa att du älskar dina kunder, och att dina kunder 
älskar dig. TrustBoxarna på din webbplats får dina 
kunder att känna förtroende för ditt varumärke, vilket 
ökar din försäljning.

Vad är TrustBoxar?

Hur fungerar de? Varför använda TrustBoxar?

TrustBox-widgets
Låt dina kunder sköta snacket. Generera mer försäljning och ett högre 
beställningsvärde genom att visa Trustpilot-omdömen på din webbplats, i din 
marknadsföring och på andra ställen där dina kunder finns.

Sugru testade TrustBoxar på sin 
webbplats i 3 månader, vilket 
resulterade i en konverteringsökning 
på 55 %.

“Trustpilots säljavdelning sa 
att de kunde hjälpa oss att 
öka vår konvertering, men 
vi var skeptiskt inställda. 
Trustpilot har överträffat 
våra förväntningar. De var 
realistiska när de sa att vi 
skulle få bra resultat, vilket 
bevisas av vår A/B-testning.”

Linda Muck,
Digital Marketing & Ecommerce på Sugru

TrustScore 9.9｜291 reviews

Fallstudie
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TrustBox-widgets
Lite-paketet

TrustScore 9.9｜291 reviews
Review us on 

Visa dina omdömen, din TrustScore och ditt stjärnbetyg 
på din webbsida eller i din mobilapp.

Micro Star

Mini

Micro TrustScore

Review Collector

Micro Review Count Micro Combo

See our 238 reviews on
20,921 reviews on
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Great 8.3 out of 10Great

TrustBox-widgets för företagsomdömen – Lite
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TrustBox-widgets
Lite-paketet (fortsättning)

List

Lägg till en TrustBox i dina nyhetsbrev, så att 
dina kunder kan dela med sig av det de gillar 
hos ditt företag.

Kom i kontakt med dina kunder

  TrustBox newsletter

Based on 238 reviews on

Excellent

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after first month I realised it was cheaper th… the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.

23 hours ago

Tiny on his second It has been a great experience for medelivery

Every time I wear a Killing Tree T shirt people ask where I got it from, people love it ! Really good quality and delivery is 
really good :) will be buying ag... 

by Ricky Peterson

Read more

Hi Susan,
What an amazing review, thank you so much for such wonderfully kind food I had been buying so stayed, he ...

Reply from Formula Botanica Team 14 hours ago

by Ricky Peterson 5 hours ago

My Doberman has a sensitive tummy

My Doberman has a sensitive tummy and we had tried everything, so decided to try tails I did think expensive but they 
had an offer on, after first month I realised it was cheaper th… the food I had been buying so stayed, he still had a bit of 
an upset tummy so contacted tailes and they changed his food to take out what he could have an allergy to, looking good 
so far looks like we might have found the right food.

Visa upp ditt och dina kunders ömsesidiga 
engagemang i varje e-mail du skickar.

Skylta med din feedback

  TrustBox signature

TrustBox-widgets för företagsomdömen – Lite
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TrustBox-widgets
Pro-paketet
Ännu fler sätt att visa dina omdömen, din TrustScore och ditt 
stjärnbetyg. Generera mer trafik från Google med Rich Snippet-stjärnor.
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TrustBox-widgets för företagsomdömen – Pro

Grid

Pop-up

List Filtered

Drop-Down

Mini Carousel Quote
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TrustBox-widgets
Pro-paketet (fortsättning)

Slider

Få din sajt att sticka ut.
Alla våra Pro-TrustBoxar innehåller kod som 
kan få ditt stjärnbetyg att visas i Googles 
sökresultat.

Generera mer trafik från Google

  Rich Snippets

Carousel

TrustBox-widgets för företagsomdömen – Pro

Purplebricks UK Reviews Read Customer Service Reviews of …
https://www.trustpilot.com › Categories › Home & Garden › Estate Agent

47344 people have already reviewed Purplebricks UK. Voice your opinion 
today and help build trust online. | purplebricks.co.uk.

Rating: 9,5/10 – 47,004 reviews

Rich Snippet från en Pro-TrustBox

Horiztonal

Great 9.7 out of 10 based on 322 reviewsOur customers say
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TrustBox-widgets
Enterprise-paketet
Är du på jakt efter en mer skräddarsydd lösning? Med Enterprise-paketet kan du 
helt anpassa hur du visar dina omdömen på din sajt.

Integrerat omdömesformulär API för anpassad visning
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TrustBox-widgets för företagsomdömen – Enterprise
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TrustBox-widgets
Widgets för produktomdömen

Osäker på om omdömen är rätt lösning för ditt 
företag? Våra TrustBoxar innehåller statistik för 
A/B-tester, så att du kan jämföra hur din webbplats 
presterar med och utan TrustBox.

Inbyggd A/B-testning

  TrustBox Optimizer

TrustBox-widgets för produktomdömen

API för anpassad visning

Product Mini Product Review MultiSource SEO

Product Review SEO

Komplettera dina företagsomdömen med produktomdömen 
som hjälper dina kunder att välja vilka produkter de ska köpa.

 Product Mini  Product Review SEO  Product Review Multisource 
SEO

 API för anpassad visning av 
produktomdömen

Amazing product

by David Narrator

Although the price is quite big, the value for money is still very huge.
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Visa upp dina bästa 
omdömen överallt

Trustpilots Bildgenerator förvandlar dina 
favoritomdömen till iögonfallande bilder som du 
kan dela på dina sociala nätverk.

Med Trustpilots marknadsföringsmaterial kan 
du lägga till dina omdömen och ditt stjärnbetyg 
i TV-reklam, på produktförpackningar, på 
leveransfordon och på alla andra tänkbara 
ställen.

Dela automatiskt upp till 50 av dina senaste 
omdömen med hjälp av en Trustpilot-flik på ditt 
företags Facebook-sida.

Träng igenom bruset 
på sociala medier

Dra nytta av dina omdömen i alla 
dina marknadsföringskanaler

Förvandla dina likes 
till hjärtan

  Bildgeneratorn

  Marknadsföringsmaterial

  Facebook-integration

“Met loads of lovely doggies 
who have benefitted from walks 
we would be going on anyway.”
Borrow My Doggy experienced by Jenny

Nå fram till nya målgrupper och skapa förtroende via sociala medier.

TrustBox-widgets för marknadsföring och sociala medier

TrustScore 9.9｜291 reviews
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Vill du veta mer 
om Trustpilot?

Trustpilots TrustBox-bibliotek Augusti 2018

Webbsida

Kontaktformulär



Unicode:

se.business.trustpilot.com

se.business.trustpilot.com/contact-us/

http://business.trustpilot.com
http://business.trustpilot.com/contact-us/

