
Bageren i Vorbasse er gået online 
”Langt nemmere end jeg troede” 
 
”Nemt”, ”genialt” og ”utrolig smart”. Tina Fyhn er jyde, men bruger alligevel store ord, når hun skal 
beskrive sin bagerforretnings nye webshop. Takket være Premium Pro blev den sat op på få dage, og nu har 
Landsbybageren et flot, online udstillingsvindue, der gør det nemt for erhvervskunderne at bestille og 
afhente. 
 
 

”Jeg ville ikke vide, hvordan vi skulle have gjort det selv” 
 
Landsbybageren i Vorbasse har fået et ekstra udstillingsvindue, denne gang på nettet. Bagerparret Tina Fyhn 
og Jesper Larsen har benyttet den relative arbejdsro under coronalukningen til at etablere en flot webshop, 
og det er sket i samarbejde med CBP. 
 
”Det var virkelig nemt at få en webshop op at køre”, siger Tina Fyhn. ”Langt nemmere end jeg troede, og 
end hvad jeg havde hørt fra andre bagere”.  
 
”Vi sælger meget engros, så det er genialt for os, at kunderne kan bestille online og derefter bare afhente og 
betale. Alle er sikre på at få det, de kommer efter, og ekspeditionerne går lynhurtigt. Stor fordel for alle.” 
 
Nemt med Premium Pro 
At Landsbybageren nemt og hurtigt kunne komme i gang med onlinehandel skyldes, at de i forvejen 
benytter CBP Premium Pro. Der kræves kun få klik inde i systemet for at oprette en webshop og at fylde 
dens hylder med lækre produkter, inkl. fotos, beskrivelser, deklarationer mv.  
 
”Det er utrolig smart at kunne styre sin webshop inde fra Premium Pro. Vi skal blot sætte kryds ved de 
produkter, der skal vises i shoppen, og så går det hele automatisk. Ikke noget med at skulle logge ind i to 
systemer og bruge en masse tid på det. Det betyder også, at vi nemt kan ændre i shoppen, når der er brug for 
det. For eksempel kan vi ”klikke” flødekagerne på i weekenden og ”slå dem fra” igen i hverdagene. Super 
nemt – sådan skal det være.” 
 
CBP gav en hånd 
”Vi har fået stor hjælp fra CBP til at komme i gang med webshoppen, og nu kører vi den helt selv. Men 
selvfølgelig kan vi ringe til Frank hos CBP, hvis vi glemmer, hvordan man gør et eller andet. Fantastisk 
hjælp og støtte undervejs. Ja, faktisk ville jeg ikke vide, hvordan vi skulle have gjort det selv,” slutter Tina 
Fyhn, inden hun takker af for at pakke dagens onlinebestillinger. 
 
Gå online nu – vi hjælper dig 
Kontakt din CBP distriktschef og hør, hvordan du får en webshop nemt og hurtigt. Du kan begynde med at 
få inspiration fra Landsbybageren; klik dig ind her og se, hvordan deres nye onlinebutik tager sig ud.  
 

https://www.cbpbageri.dk/diverse-kontakt-cbp-salg
https://vorbasse.mitbageri.dk/

