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samt flere relevante retailemner…

Om detailhandelstal
Dansk Erhverv har udarbejdet et analysenotat, som ligger til
grund for samtlige detailhandelstal og grafer i dette magasin.
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i
analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og
anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige,
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for
dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling.
Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater
med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.
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Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 21. maj 2019.
Kontakt
Henvendelse angående Dansk Erhvervs analysenotat kan
ske til chef for analyse og samfundsøkonomi
Katrine Ellersgaard Nielsen på
kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 6013
og studentermedhjælper Mads Mathias Jensen på
mmj@danskerhverv.dk eller 3374 6029

FORORD

Af Nikolai Klausen, direktør, Wear

Jeg er ikke i tvivl om, at detailhandlen har en fremtid, men
den er udfordret.
Detailhandlen indenfor beklædning og sko kan ikke alene
skyde skylden på nethandel, når det kommer til branchens
udfordringer og butiksdød. Alt for mange har sovet i timen
de seneste 10-15 år. Det har jeg skrevet og sagt før og nu
gør jeg det igen, for udfordringerne er ikke blevet mindre,
tværtimod.
Den største udfordring for detailhandlen er ændring i
forbrugsmønstret. Danskerne har aldrig haft så mange
penge mellem hænderne som i disse år. Men de vælger i stor
grad at bruge pengene på andet end beklædning og sko. Når
forbrugerne så endelig har fået lyst til at shoppe, foregår det
i stigende grad på nettet.
Detailhandlen skal indse, at de er en del af oplevelsesøko
nomien. Når jeg taler om oplevelse, er det helhedsindtrykket
som forbrugerne får når de handler i byerne. Men hvordan
skal det gribes an og hvor skal detailhandlen begynde?

Det er min erfaring, at de enkelte forretninger med fordel
kan udarbejde en tilpasnings-strategi inden for følgende
overskrifter: technology, relevanse, convenience, knowledge,
community og cooperation.
Ny teknologi er grundfundamentet i fremtidens detailhandel.
Med den rette teknologi kan detailhandlen arbejde målrettet
gennem fakta, fremfor mavefornemmelser. Omstilling skal
ske oftere for at sikre en relevans. Tilgængelighed har en stor
betydning i en tid hvor kunderne er svære at fastholde og
konkurrencen fra andre oplevelser er konstant tilstede.
Viden kan hentes gennem kasseløsninger, SoMe, web og på
anden vis. Viden skal systematiseres og gøres brugbart, så
den kan støtte op om det fællesskab som skal tilknytte
kunderne til ens forretning. Men den enkelte forretning kan
ikke løfte byen alene. Samarbejde på tværs i byen er et must
for at detailhandlen kan overleve.
I dette andet Wear magasin i 2019 har vi fokus på netop
detailhandlen og de udfordringer som danner ramme for
fremtiden. Der er interview med flere ejere indenfor dansk
retail samt indlæg og viden fra forskellige brancheaktører.
God læselyst.
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STATUS FOR
DANSK RETAIL
Retail som vi kender det, er en fortid. Retail er udfordret i hele verden og vi ser butikslukninger i alle by
størrelser og indenfor alle typer forretninger, uanset prisniveau. Ofte er forklaringen, at nethandel er
skyld i udviklingen. Men nethandlen er ikke alene skyld i forbrugsændringer og dertil faldende shopping
forbrug. Butikkerne har selv et medansvar, hvilket også er ved at gå op for de forretningsdrivende og
kommunerne som oplever stigende butiksdød i deres bymidte.
Af Nikolai Klausen, direktør, Wear

Men hvad skal der til og hvad siger statistikkerne om
detailhandelsudviklingen i Danmark? Min egen vurdering er,
at vi desværre kommer til at se flere butikslukninger.
Udbuddet er for stort og mange af de etablerede
specialforretninger har ikke et nutidigt udtryk, der gør at
forbrugerne finder dem relevante. Forbrugerne forventer
noget helt andet end hvad der tilbydes og forretningerne skal
erkende at de er en del af oplevelsesøkonomien og derved er i
konkurrence med andre oplevelser som der i stigende grad
bruges penge på.
Statistikkerne viser, hvis man ser på omsætningen for den
samlede økonomi, detailhandlen i alt og detailhandel med
beklædning og fodtøj på månedsbasis, at der i perioden fra
januar 2014 til marts 2019 har været en vækst i omsætningen
på omtrent 24 procent for den samlede økonomi. I samme
periode har væksten været noget mindre for den samlede
detailhandel og detailhandlen med beklædning og fodtøj. For
den samlede detailhandel er omsætningen steget med

11 procent siden januar 2014, mens omsætningen for
detailhandel med beklædning og fodtøj er steget med blot
6,6 procent.
I de kommende år vil tendensen fortsætte. Udviklingen i
byerne skal stabilisere sig og niveauet for antallet af
forretninger skal ligeledes finde sit niveau. Men jeg er af den
overbevisning at den fysiske forretning har en stor fremtid.
Nethandlen er jo ikke den helt store oplevelse og i takt med at
byerne får tilpasset og udviklet sig, vil forbrugerne langsomt
vende tilbage. Det bliver ikke på samme niveau som tidligere,
men nye og opdaterede butikskoncepter vil være med til at
løfte de byer som allerede nu er gået i gang med en omstilling.
Ser man på omsætningsudviklingen alene indenfor detail
handel med beklædning og fodtøj, viser statistikken, at
omsætningen toppede i 2016, hvor den rundende 26
milliarder kr. (svarende til 26.071 millioner kr.). Omsætningen
er sidenhen faldet og lå i 2018 på ca. 25,6 milliarder kr.

Omsætningen i detailhandlen og den samlet økonomi
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relativ stabil og lå i 2018 på henholdsvis 7.000 og 3.200 kr.
per kvadratmeter per år. For butikkerne beliggende i
København har udviklingen været mere volatil. Det ses især
efter krisen, hvor huslejen faldt efter flere år med nulvækst.
Efterfølgende er huslejen begyndt at stige og lå i 2018 på
24.000 kr. per kvadratmeter per år.
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Så detailhandlen skal udvikle sig på mange måder og
udfordringerne er store. Men jeg tror at viljen er der og at
detailhandlen nok skal finde en ny vej til stor glæde for både
forbrugerne såvel som for midtbyerne.
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Omsætningen var størst i fjerde kvartal 2016, hvor den
rundende 7,6 milliarder kr. (7.570 millioner kr.), men er
sidenhen faldet, ligesom vi så det på årsbasis. I fjerde kvartal
sidste år oplevede branchen den laveste omsætning, vi har
set de seneste 5 år, da omsætningen landede på knap 7,2
milliarder kroner. Betyder det at forbrugerne er trætte af
tilbud og rabatter, det vides ikke, men detailhandlen bør
overveje om ikke der skal andre elementer ind i en nutidig
oplevelse?

Går man ind og ser på omsætningen i fjerde kvartal inden for
detailhandel med beklædning og fodtøj, er det tydeligt at der
er nogle store udfordringer. Netop 4. kvartal er vigtigt for
detailhandlen. Her har vi de fire største kampagner på året,
efterårsferien, Black Friday, julehandlen og januarudsalget,
som nu ligger i december.

Detailhandel med beklædning og fodtøj (4. Kvartal)
mio. kr.
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Driftsomkostninger betyder selvfølgelig meget når man som
detailhandler er presset på omsætningen. Her er der
mulighed for at justere på de variable omkostninger,
hvorimod de faste omkostninger næsten er umulige at ændre
på. Her er det særligt udvikling i huslejen der presser
detailhandlen.
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Ser man på udviklingen i huslejen for butikker, der har en
topplacering i København, Århus og Trekantområdet, viser
den at i Århus og Trekantområdet har udviklingen været
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BAHNE
OM RETAIL
I 1965 åbnede ægteparret Ellen og Jørgen Bahne Sørensen deres første Bahne-forretning i Slagelse under
navnet ’Bahne Udstyr & Brugskunst’. I dag, mere end 50 år senere, er Bahne stadig familieejet og i dette
Wear interview, med ejer Helle Bahne, stiller vi nogle af de spørgsmål som fylder meget når man taler
om retail.
Hvad tror I på i forhold til at nå nye generationer?
For godt to år siden stoppede vi med børnetøj i alle vores
forretninger. Det var en svær beslutning da vi var af den
overbevisning om at netop børnetøjet på sigt kunne være
med til at ramme de kommende voksne. Vi har i stedet for
udvidet vores sortiment af accessories og generel forkælelse
til kvinden. Det har gjort at vi dag oplever de helt unge fra
10-12 år kommer i vores forretninger for inspiration og
shopping. Så jeg er ikke i tvivl om at vi gør det rigtige for at nå
nye generationer.

uanset hvor vores forretninger
ligger, gør vi meget ud af at der
er en god atmosfære
Hvad er Bahnes tilgang til retail vs. e-tail?
Vi skal møde vores kunder på samme måde uanset platform.
Retail, mobil eller webshop. Udnyt de muligheder der er for at
få de fysiske forretninger til at smelte sammen med
webshoppen. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde click and collect
hvor forbrugerne kan få leveret gratis til afhentning i en af
vores forretninger. Uanset hvor man køber i Bahne kan det
byttes eller returneres landsdækkende.

gammeldags, men god service, personalepleje og udvikling
samt godt købmandsskab må vi aldrig glemme eller tage for
let på, heller ikke i fremtiden.

Hvad er en god shopping oplevelse?
3 vigtige spørgsmål man bør stille sig selv som
retailer?
• Gør vi en forskel i marked og har vi fundet vores egen vej?
• Hvordan får vi skabt en mere bæredygtig forretning
•
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i fremtiden?
Har vi de rigtige varer på det rigtige tidspunkt?

Lige nu er retail udfordret og det bliver ikke lettere i den
nærmeste fremtid. Det betyder at vi skal omstille os til ny
teknologi og anderledes forbrugsmønstre. Men samtidig tror
jeg, at vi skal huske mange af de basis ting der faktisk
fungerer i retail, uanset tiderne. Det kan lyde lidt

Det er er der mange holdninger til, men vi benytter jo vores
store flotte forretninger som showroom og inspiration for
forbrugerne. Kunderne orienterer sig i stigende grad også
online inden de kommer ind og køber det i vores forretninger,
ligesom det også er omvendt.
Vi har ligeledes lavet et stort og lækkert modekatalog på hele
76 sider med fokus på mode og inspiration samt relevant
viden om Bahne. Denne første udgivelse har helt klart haft en
positiv effekt på vores salg og vi er derfor ikke i tvivl om at
det trykte medie har en berettigelse.

Har retailbranchen de talenter der skal til for at
skabe fornyelse?
Vi oplever ingen problemer med at finde de rigtige
medarbejdere. Vi har altid mange ansøgninger til de stillinger
vi slår op. Jeg oplever ligeledes et stort engagement blandt de
unge og har ikke oplevet andet end dedikerede unge
mennesker der ønsker succes. Jeg hører ofte at de unge er
dovne og det er svært at finde gode medarbejdere til retail,
men det billede kan jeg slet ikke genkende, tværtimod.
Vi har mange talenter, mange af dem starter som elever og
har efter endt uddannelse valgt at blive hos os. Det er for mig
en klar indikation på at vi gør meget rigtigt i forhold til
fastholdelse og skabe relevant indhold i hverdagen for vores
medarbejdere.

Hvordan sikrer I samme univers i alle
forretninger?
Det er også en spændende udfordring uanset om de ligger i et
center eller på et hovedstrøg. Men uanset hvor vores
forretninger ligger, gør vi meget ud af at der er en god
atmosfære og indbydende indretning. Vores seneste åbning
var i Århus hvor forretningen er etableret i den fine gamle
Regina-bygning midt i byen. Det er en historisk bygning med
højt til loftet og mange arkitektoniske detaljer man kun kan
finde i netop de lokaler.

trafikken og ændre den generelle forretningssammensæt
ning i City 2.

3 største udfordringer i fremtidens retail?
• Man skal konstant udvikle og tilpasse sit koncept og ikke
gå på kompromis med den gode oplevelse.

• Færre tilbudskampagner og nedsatte priser, selvom det er
en hårfin balance.

• Omstilling til en mere bæredygtig forretning.
Grundlæggende skal vi som retailer gøre os umage hver dag
og udvikle vores medarbejdere.

Fakta om Bahne
Grundlagt
Forretninger
Webshop
Ansatte
Type
Kategori

1965
20
Ja
500
Multibrand
Bolig og kvindemode

Vores forretning i Frederiksberg Centret har lige vundet en
GIA Global Honorees award for Retail Excellence, en award
der i 2019 kun er givet til fem forretninger i hele verden. Vi
tror på et fælles overordnet koncept og værdier, men at
købsoplevelsen gerne må være forskellig.

Har Bahne ambitioner om at åbne yderligere
forretninger?
Vi har altid ambitioner om at vokse, men lige nu koncentrerer
vi os om nyåbninger i Danmark, så udlandet må vente. Vores
næste åbning bliver i City 2, slut august 2019, da vi kan se de
unge familier flytter ud i omegnskommunerne til København
grundet de høje boligpriser. Det vil på sigt være med til at øge
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UNIQLO
KOM TIL KØBENHAVN
Uniqlo er kommet til København med deres første forretning i Danmark. Ambitionsniveauet er højt og der
er store forventninger til, at forretningen bliver en succes fra starten. Uniqlo er en del af Fast Retailing
Group CO., LTD, som også ejer Comptoir Des Cotonnies, Princess Tam Tam, GU, Helmut Lang, Theory og PLST.
I forbindelse med åbningen fik Wear et interview, med deres danske COO, Mikiya Kurosu.
Har retail en fremtid og hvorfor?
Ja, jeg er ikke i tvivl om, at den fysiske forretning har en
fremtid. For Uniqlo er retail fundamentet hvorfra vi virkelig
kan vise kunderne vores univers og kompetence, vi ser vores
forretningerne som et community. Men det er klart, at en af
de helt store udfordringer ligger i at få de fysiske forretninger
til at smelte sammen med vores webshop. Vi ser ikke de to
shop-typer som konkurrenter, men som partnere.

3 vigtigste ting man bør stille sig selv som
retailer?
• Har vi de rigtige varer og kvaliteter?
• Leverer vi den nødvendige service som forbrugerne
•

forventer?
Hvordan lærer vi hvad forbrugerne vil have?

man altid diskutere, men vi er bevidste om vores og
branchens ansvar for en mere bæredygtig forretningsmodel.

Tilpasser i jer de forskellige verdensdele?
Vi arbejder ikke med high end fashion men mere med hvad
man kan kalde contemporary slow fashion. Vores look er
universelt og essentielt for stort set alle forbrugere uanset
hvilken verdensdel man kommer fra. På den måde er det ikke
svært for os at gå ind i nye markeder. Men vi er helt bevidste
om at der altid er lokale tendenser som vi må tilpasse os.

3 største udfordringer i fremtidens retail?
• Optimalt samarbejde mellem retail og online
• Den bæredygtige omstilling
• Være relevant for forbrugerne

Hvordan er kundens indkøbsmønstre?
Det er svært at sige helt præcist. Vi oplever en stor ændring
disse år hvor kunderne i stigende grad orienterer sig via
deres mobiltelefoner samtidig med de står i butikken. Så vi
arbejder stenhårdt på at oplyse kunderne om vores kvaliteter
og pasformer gennem den information der er omkring
varerne i butikken. Vi har mange loyale kunder der kommer
igen og igen fordi vores kvaliteter og pasforme er på et meget
højt niveau.

I hvilke 3 lande åbner Uniqlo de næste butikker?
• Indien
• Italien
• Vietnam
Hvor meget fylder bæredygtighed hos Uniqlo?
Vi tager det meget alvorligt og arbejder målrettet på flere
fronter. Uniqlo har støtteprojekter i flere lande, recycling
program, bæredygtig jeans produktion hvor vi reducerer
vandforbruget med optil 99 procent, leverer tøj til
katastrofeområder og meget mere. Men om det er nok, kan
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Fakta om Uniqlo:
Grundlagt
Forretninger
Webshop
Ansatte
Type		
Kategori

1984
850
Ja
125.000 (Fast Retailing Group)
Monobrand
Herre, dame og børn

RETAIL REINVENTED:
FORSKNING I RETAIL
Retail Reinvented er et netværksprojekt forankret på Erhvervsakademiet Cphbusiness. Projektet
fokuserer på de udfordringer, som dansk detailhandel aktuelt står over for. Det er målet for Retail
Reinvented at inspirere, undervise, udvikle idéer og formidle viden, der kan styrke dansk detailhandel i
den skærpede konkurrence på detailmarkedet.
Af projektgruppen, Cphbusiness/Retail Reinvented.dk

Giganternes indmarch i Norden, værdien af kundedata,
fremtidens medarbejdere i detailbranchen, digitale indfødtes
købsadfærd og vejen til bedre kundeoplevelser er blot nogle
af de emner som Retail Reinvented indtil nu har sat under
lup. Emnerne formidles dels gennem artikler på www.
retailreinvented.dk og dels på RR Morgenbriefings, hvor
eksterne oplægsholdere og Cphbusiness præsenterer
detailbranchen for analyser, ny viden, værktøjer og inspi
ration til gavn for detailbutikkernes forretningsudvikling.

Kunderettet fokus – med teknologi
og kompetenceudvikling
Alle projekter og aktiviteter i Retail Reinvented tager
udgangspunkt i detailbutikkens møde med kunden. Og med
det udgangspunkt undersøges hvordan butikker med
anvendelse af ny teknologi og intern kompetenceudvikling
kan øge kundens udbytte og dermed forbedre butikkens
salg.

virksomheder for de studerende på Cphbusiness. Projekt
partnerne er: Dansk Erhverv, IBM, Microsoft, Diebold
Nixdorf, Teknologisk Institut, Implement, MOE, IKEA, Coop
og Lyngby Storcenter.

Toolbox til forretningsudvikling for den
mindre detailbutik
Det kan som mindre detailbutik være svært i dagligdagen at
finde tid til den langsigtede forretningsudvikling. Det
handler ofte om dagens omsætning og her-og-nu-betjening
af kunderne. Og det kan være svært at finde konkrete
værktøjer, der på en enkel måde kan anvendes, når der er
behov for kompetenceudvikling og ønske om forretnings
udvikling. Målet for Retail Reinvented er derfor, inden
udgangen af 2019 og på basis at projektets indsamlede viden
og udviklede metoder, at udvikle en digital toolbox til den
mindre detailbutik – en værktøjskasse bestående af en
konkret procesmodel med relevante udviklingsværktøjer.
Toolboxen vil blive præsenteret på Retail Reinvented’s
afsluttende konference i februar måned 2020.

Alle aktiviteter i projektet er opdelt i
6 delprojekter:
• Digitale indfødtes købsadfærd og kunderejse
• Kundernes indkøbsoplevelser
• Digitale teknologier og kundeoplevelser
• Store design / Butiksindretning
• Big data og ledelse
• Design Thinking
Partnerskab med de største giver viden
til de mindre
Retail Reinvented har formået at samle en unik kreds af
partnere, der hver især er førende inden for sit felt. Med
idéen om at de små kan lære af de store, bidrager partnerne
løbende med viden og ressourcer i arbejdet med at udvikle
løsninger, der kan hjælpe de mindre detailbutikker til bedre
forretning. RR-partnerne bidrager også med oplæg på RR
Morgenbriefings og formidling af kontakt til case-

9

DEN INTELLIGENTE
BUTIK
En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Nu hvor mange taler om omnichannel, er vi havnet i det
paradoks, at al den viden butikkerne har om kunderne – er nærmest usynlig. Vil man sælge til fremtidens
forbrugere, skal de have samme gode service i butikkerne som når de køber online. I butikkerne er der blot
mangel på moderne teknologi der kan hjælpe ejerne med at indhente viden om deres kunder.
Af Martin Michael Frederiksen, medstifter, Ka-ching A/S

Når man sælger varer online spores alle transaktioner. Vi
ved, hvorfra kunderne er ankommet til sitet, hvad de gør,
hvordan de køber, hvorfor de ikke køber, hvordan vi leverer
og om kunderne bagefter giver os en god omtale.
Detailhandlerne har investeret pengene online men mange
har glemt at bringe butikkerne teknologisk op på
omgangshøjde.

Butikkerne skal erkende alle
de spændende muligheder.
Vi kan jo ikke suge viden ud
af butikspersonalets hjerner
(uden at høre fra politiet)

Prøv at spørge den gennemsnitlige detailhandler om
konverteringsraten i butikken og online. Spørg om den
gennemsnitlige kurvestørrelse, genkøbsfrekvensen, kunde
tilfredsheden og køb på tværs af kanaler. Er det sort snak?
Nogle vil mene det, for i online-verdenen er det almindelige
begreber, hvilket det desværre ikke er i butikkerne.
Det handler om mindset. Butikkerne skal tænke mere som
online. Ude i butikkerne er der dygtige medarbejdere med
stor viden om kunderne. Den viden kan bare ikke omsættes i
tal uden hjælp fra teknologi. Hvis vi designer butikkerne
rigtigt, så kan vi lære hvad der virker og hvad vi skal holde
op med.

Derfor får kunderne måske ikke digitale kvitteringer.
Butikkerne ved selvfølgelig, hvad de sælger, men ikke hvem
de sælger det til. Det gammeldags kasseapparat er stadig en
PC fra IBM, og medarbejderne kan hverken sælge onlinevarer i butikken, sende kvitteringen til kundens email eller
foreslå kunden, at modtage nyhedsbrevet ved samme
lejlighed. Digital selvbetjening er normalt kikset i butikkerne,
hvis det overhovedet findes.
Vi er nu i 2019, og det er 24 år siden Amazon åbnede en onlineboghandel. De var ikke først med online-handel, men de har
gjort det ret godt. Det med webshops er ikke en nyhed. Hvis
man vil have business intelligence på tværs af kanaler, så
skal det tekniske isenkram i butikkerne være lige så smart
som webshoppen. Hvis man har en dørtæller og samtidig ved
hvor mange ekspeditioner, der er i butikken, er det
eksempelvis let at udregne konverteringsraten.
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Butikkerne skal erkende alle de spændende muligheder. Vi
kan jo ikke suge viden ud af butikspersonalets hjerner (uden
at høre fra politiet). Derfor skal butikkerne pumpes med
lækker teknologi, der kan skabe gode købsoplevelser, service,
smil, glæde og relevant dataopsamling.
Detailhandlerne skal selvfølgelig også satse på online, men
de fleste har størst omsætning og indtjening i butikkerne.
Det skal ikke sættes over styr. Byg den intelligente butik. Det
er sjovt, spændende og levedygtigt. Kunderne er helt sikkert
klar – kom nu ind i kampen.

INTERAKTION
MED ALARMEN
Modebranchen, som lever af at være forrest, være med på beatet og hvis eksistensberettigelse ligger i at
spotte trends, som skal omsættes fra tanke til produkt og efterfølgende fremvises i butikkerne og sælges
til kunderne. Men den nyeste og, efter min mening, største trend kan blive butikkernes ende, hvis de ikke
griber den og kører med - jeg taler om investering i ny teknologi.
Af Morten Møgelmose, CEO, Zliide Technologies

De fysiske tøjbutikker er under pres. Det er efterhånden
ingen hemmelighed, det er den samme historie jeg hører
uanset hvor jeg spørger. Dette er konsekvensen af det
paradigmeskifte, som vi i øjeblikket er vidne til, hvor
forbrugernes forventninger og krav til den fysiske butik er
ændret markant. Oplevelsen før, under og efter købet er
blevet præcis lige så vigtigt, som produktet i sig selv. En
ændring eller trend, om du vil, som butikkerne ikke har
spottet i tide.
Resultaterne heraf er tomme gågader, faldende besøgstal,
skuffende regnskaber og butikker der er nødsaget til at dreje
nøglen om. Men er de fysiske tøjbutikker så fortid? Og skal
vi bare indse, at vi i fremtiden kun vil kunne købe vores jeans
på nettet?

De fysiske tøjbutikker skal i langt
højere grad levere en digital
oplevelse til kunderne

at forholde sig til. Og løsninger som vores kommer der flere
af, men butikkerne skal turde at gå forrest, tage springet og
give kunderne det, de efterspørger.

Nej, det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt online vinder over
offline handel. Den perfekte løsning, er en mellemvej, hvor
kunderne bliver præsenteret for det bedste fra begge
verdener, som spiller sammen i én perfekt, friktionsløs
løsning. Og det er her, at omni-channel og m-commerce
kommer ind og spiller en central rolle.

Vores løsning er med til at eliminere kravet om, at dine
medarbejdere skal bruge unødig tid bagved kassen. Den
overskydende tid kan derfor udnyttes til at hjælpe kunder,
yde optimal service og sikre yderligere salg. Den giver
mulighed for, at finde ud af hvilke produkter dine kunder
finder interessant? Vi giver dig indblik i, hvilke produkter der
aktiveres af kunderne, og som de har taget med i
prøverummet. Zliide løsningen giver dig enestående indsigt i,
hvem dine kunder er, hvad de køber og hvor ofte de handler.

Hos Zliide har vi det udgangspunkt, at vi vil give kunden
oplevelsen gennem deres telefon. Det ene device, som de
stoler mere på end noget andet. Vi har yderligere været
meget optaget af at sammenkoble en konkret værdi med en
god oplevelse, samtidig med at implementering og ROI er let

De fysiske tøjbutikker skal i langt højere grad levere en
digital oplevelse til kunderne, en oplevelse som får kunderne
til at komme tilbage. Dette er langt fra en umulig opgave, for
kunderne elsker at se, røre og prøve produkterne, inden de
køber dem - de skal bare have en oplevelse inkluderet i prisen.
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RETAIL ER UDFORDRET
I BYMIDTEN
Den fysiske detailhandel er udfordret i Bymidten. Det er der ikke noget nyt i. Strukturel udvikling i
detailhandlen, nye koncepter, nye forbrugsmønstre, koncentration, byudvikling og meget mere, har altid
bidraget til dynamikken i branchen, og altid betydet forandring. Det har for så vidt ikke givet anledning
til store overskrifter, men bare været en konstatering, og en konsekvens af den generelle udvikling.

Det nye er, at nu er udviklingen kommet ind i vores større
byer, der historisk har været sammenhængskraften i vores
samfund, selv store købstæder og storbyer oplever nedgang i
antallet at fysiske butikker, og det giver anledning til
bekymring. Mange oplever også at udviklingen går meget
stærkt, nærmest eksponentielt, og kommer fra mange nye og
uventede sider. Som konsekvens heraf ændrer byerne udtryk.

Udviklingen kan ses med det blotte øje i byerne, der er flere
tomme lejemål end tidligere, ikke blot i sidegaderne, men
også på de bedste placeringer på hovedstrøg. Mange
kommuner er ved af få øjnene op for detailhandlens
betydning, dels økonomisk, hvor hver 8. er ansat i
detailhandelen, for bosætning og vækst, og dels for
udviklingen i byerne med hensyn til en attraktiv bymidte for
borgerne, men også i sammenhæng med turisme.

Statistikken viser med al tydelighed udviklingen. Voksende
e-handel, konsolideringer i detailhandlen og demografiske
forskydninger og flyttemønstre har medført en række
ændringer i detailhandlens butiksstruktur. I perioden 20082017 er antallet af arbejdssteder i detailhandlen generelt
faldet med 11,3 procent og indenfor beklædning og fodtøj, er
faldet på hele 23,5 procent i samme periode. Udvikling
generelt er selvfølgelig forskellig fra branche til branche, og
den er også slået igennem forskelligt i kommunerne. I samme
periode er antallet af arbejdssteder i internetbutikker steget
fra 425 til 1125.

I mange kommuners erhvervsstrategier har detailhandlen
ikke været nævnt, eller fyldt meget lidt. Det har simpelthen
været et underprioriteret område i forhold til andre erhverv.
Dansk Erhverv har i mange år påpeget dette over for
kommunerne, og opfordret til at man ser på sektoren, og at
man faktisk kan gøre noget aktivt, og bidrage til at ændre
udviklingen med en detailhandelsstrategi. Ofte er svaret, at
detailhandlen jo er et liberalt erhverv, og som sådan må klare
os selv, men samme myndighed har lavet regulativer,
servitutter og lokalplaner m.m. der har begrænset
udviklingen og initiativer.

Af Per Thye Rasmussen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv

Udvikling i antal arbejdssteder inden for detailhandlen
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Detailh. med beklædning og fodtøj
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Kilde: Dansk Erhverv
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En af grundene skyldes den generelle opfattelse af Danmarks
erhvervsstruktur. Tager man fordelingen af arbejdspladser i
det private erhvervsliv, og spørger befolkningen om
sammensætningen af denne, i forhold til servicesektoren,
som detailhandlen er en betydelig del af, landbrug, industri
og bygge og anlæg, er svaret at de fylder nogenlunde lige
meget. Realiteten er at servicesektoren udgør hele 72
procent, industri 16 procent, bygge og anlæg 8 procent og
landbrug kun 4 procent. Ingen tvivl om at denne forståelse
har præget initiativerne, eller mangel på samme.

storbyer oplever nedgang i antallet
at fysiske butikker, og det giver
anledning til bekymring
Detailhandlen selv går ikke fri, man skal også kigge indad.
Alt for længe har man fastholdt en lokal organisations
struktur der ikke har været tidssvarende, ikke altid været
samarbejdssøgende, og emnerne har begrænset sig til
parkering, åbningstider og julebelysning. De nye udfor
dringer for detailhandlen kan ikke løses i de eksisterende
strukturer, det skal nytænkning til, på samme måde som i
forretningen.
Den god nyhed er at det er ved at ske noget, faktisk ret meget.
Sidst har Kommunernes landsforening lavet en publikation, i
erkendelse af, at området har været underprioriteret i mange
år. Det er et case katalog med titlen ‘ Vejen mod levende byer
- Kommunernes detailhandelsindsats’. Vigtigt skridt i den
rigtige retning. Alle kommunalpolitikkerne og embedsmænd,
bør slå op på side 6 og se Danmarks kortet med de 2 frem
skrivninger, som beskriver de mulige konsekvenser øget
e-handel får for de såkaldte handelsbyer. I værste tilfælde
kan det betyde at kun halvdelen af de eksisterende
handelsbyer ‘overlever’, de burde få alle til at vågne op.

Med case kataloget, har KL taget et vigtigt skridt i den rigtige
retning, nu skal det bare følges op af handling og samarbejde,
og Dansk Erhverv er klar til dialog, og bistand til vores
medlemmer. Vi er helt enige i temaerne og dagsordnerne i
publikationen:

• Detailhandlens vækstpotentiale og betydning for
•
•
•
•

kommunernes
Byplanlægning og detailhandel
Strategisk udvikling af detailhandlen
Nye typer af samarbejde
Muligheder i digitalisering og e-handel

Men man mangler mere viden om disse temaer, mere faktaog databaseret viden, flere analyser på områderne, der kan
kvalificere beslutningerne. Lokalt kan der laves flere
undersøgelser af forbrugsmønstre, byernes balance mellem
efterspørgsel og udbud, hvordan vi ønsker at bruge byerne,
og hvordan vi bevæger os rundt m.m. Og hvordan
detailhandlen kan udnytte ny teknologi til af understøtte
eksisterende forretning, hvordan man kan udnytte samme
til forretnings udvikling. Digitaliserings dagsordenen er i høj
grad super aktuel for detailhandlen.
Vi må samtidig samle alt den viden og erfaringer vi får fra de
mange konkrete projekter der laves, hvad enten det er fra
Aalborg, Hillerød, Holbæk, Skjern, Realdania, Styrket
erhverv i gadeplan i Svendborg og mange flere. Alle disse
projekter vise også diversiteten, alle skal ikke gøre det
samme.
Den anden gode nyhed er, at i den nye Erhvervsfremmelov er
de nye Erhvervshuse, tidligere væksthuse, åbnet for alle
virksomheder, herunder også detailhandel. Det giver nogle
vejledningsmuligheder for sektoren, som den hidtil stort set
har været afskåret fra. Men det er vigtigt at detailhandlen
griber og udnytter dette.
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LES DEUX
OM RETAIL
Les Deux co-founder, Andreas Christian von der Heide, har en spændende og dragende personlighed som
tydeligvis brænder for modebranchen. Med blot 8 år i modebranchen anser Andreas fortsat Les Deux som
en iværksættervirksomhed, hvor en af de seneste beslutninger er at åbne egen retail i København. Men
hvorfor egen retail i en tid hvor alle taler om webshop?
Tilhører fremtiden kædekoncepter og er der en
fremtid for multibrand forretninger?
Multibrand forretninger bliver der færre af i fremtiden med
mindre det kan skaleres til et kædekoncept eller som high
end niche forretning. Multibrand forretningerne skal tænke
nyt og samarbejde mere med udvalgte brands, sammen skal
vi have fundet en ny forretningsmodel hvor begge parter står
stærkere rustet til fremtiden.

For os har det været en helt unik
mulighed for at vise vores koncept
og univers til de engelske forbrugere

Hvorfor åbner Les Deux egen retail og har i
planer om flere?
Vi er så heldige at rigtigt mange vælger at følge os på de
sociale medier. Dem har vi tidligere afholdt flere arrange
menter for inde i firmaet. Fremover er tanken at disse
aktiviteter skal knyttes sammen med forretningen så
forbrugerne kan opleve Les Deux som et helt koncept og
samtidig får en oplevelse af vores univers.
Men det kræver en fokusering og et supportteam som alle
har fokus på retail. Når vi taler med vores internationale
partnere siger de alle, at en konceptforretning er et solidt
tegn på styrke i hjemmemarked.

Har retail en fremtid og hvorfor?
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Ja det mener jeg helt bestemt. Jeg kan ikke se at alt handel
flytter over på webshops. Der vil altid være forbrugere som
værdsætter at få den oplevelse det er at handle i fysiske
forretninger. Retail er en oplagt mulighed for at skabe
personlige relationer med sine kunder. En mulighed som er
svært at opnå udelukkende gennem vores webshop.

Hvad er den gode shopping oplevelse?
Den gode oplevelse er som udgangspunkt hele konceptet og
den atmosfære der er i forretningen. De events vi vil lave i
vores egen forretning, skal give en merværdi end forbrugeren
forventer. Hvis vi ikke formår det, skuffer vi. Det stiller krav
til god planlægning. Vi kan ikke tillade os at åbne forretningen
uden at have en strategi for hele måneden og hele sæsonen.

3 vigtigste spørgsmål man bør stille sig selv som
retailer?
• Er brandet klart?
• Beliggenhed og økonomi?
• Retail eller webshop?
Vi åbner vores første konceptforretning til efteråret i
København. Det har været en stor beslutning da vi har fokus
på positiv indtjening på alle vores aktiviteter og investeringer.
Så de beregninger der ligger til grund for sådan en beslut
ning, skal være godt gennemarbejdet. Etableringsomkost
ningerne og de faste driftsomkostninger må ikke overstige
et niveau hvor vi ikke med stor sansynlighed kan skabe en

god forretning. Det betyder at vi har måtte gennemtænke
hele vores set-up i forhold til leveringer, sortiment, nyheder
og events.

Har I haft succes med shop in shops?
Ja, både i Sverige og Norge men også Tyskland. Men de senest
to etableringer har været i Selfridges, UK. For os har det
været en helt unik mulighed for at vise vores koncept og
univers til de engelske forbrugere og alle de turister der hver
dag går gennem Selfridges på Oxford Street.
Det er en del af vores fremtidige strategi at etablere flere
shop in shops rundt om i Europa og den øvrige verden. Her
spiller samarbejdet med stormagasin og større kæder en stor
rolle. Men jeg må bare erkende at for et nyt brand som Les
Deux er det en helt fantastisk mulighed for at blive set og
samtidig få den plads jeg mener vi er berritgiet til.

Hvilke 3 markeder bliver de vigtigste for
Les Deux?
• UK
• Tyskland
• Skandinavien
UK ser vi som et marked der giver stor international
bevågenhed. Der ligger nogle af de helt store retailer samt
webshops, og særligt London er en global shopping
destination. Tyskland er et volume marked hvor vi siden
oktober 2018 har fået 150 forretninger og vores mål er 400 af
de rigtige forretninger inden udgangen af 2020.

Jeg så meget gerne et bredere samarbejde på tværs af danske
brand og retail owners. Det er underligt at vi alle har de
samme udfordringer men, at vi vælger at løse dem alene. Jeg
er ikke i tvivl om at et samarbejde og øget dialog på tværs, vil
have langt større positiv effekt end hvis vi som brand prøver
at løft opgaverne alene.

3 største udfordringer i fremtidens retail?
• De mindre byer bliver affolket.
• Indhente brugbar data.
• Mangel på ambitioner.
De større byer vokser og folk flytter i stor grad væk fra de
mindre bysamfund, hvilket er en kæmpe udfordring for den
lokale retailer. Samtidig skal ambitionsniveauet være meget
højere end det er i dag. Data bliver et must for at lykkes i
fremtidens retail.

Fakta om Les Deux
Grundlagt
Forretninger
Shop in shops
Webshop
Ansatte
Type
Kategori

2011
0
44
Ja
25
Engros
Herremode

Hvor meget fylder bæredygtighed hos Les Deux?
Jeg er ikke i tvivl om at mere bæredygtighed bliver et krav fra
forbrugerne og ikke mindst vores store samhandelspartnere. Vi arbejder lige nu på vores egen omstilling til en
mere bæredygtig virksomhed og hvor kan Les Deux gøre
en indsats.
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RETAIL
I OLIERIGE NORGE
Dansk modeeksport til Norge er det seneste år faldet fra en tredjeplads til en fjerdeplads med en samlet
eksport på 2,5 milliarder kroner. Derfor er det interessant at få et indblik i den Norske detailhandels
præmisser og udvikling. Flere danske modekoncerner har egne forretninger i Norge og for mange andre
danske modevirksomheder står Norge for en væsentlig del af deres samlet eksport.
Af Ove Hansrud, redaktør, Branchebladet Tekstilforum i Norge

Det er en hård virkelighed for de norske modebutikker. Efter
mange gode år i den olierige norske modeindustri, er
udviklingen vendt de seneste år. Mange aktører, både kæder
og uafhængige butikker, kæmper med lavere salg og
indtjening.
Der er flere grunde til denne udvikling. Nethandel er en vigtig
årsag, men Industrien har også været præget af en betydelig
over-etablering af nye butikker og centre. En anden grund er
en markant ændring i det norske forbrugsmønster. De bruger
i stigende grad flere penge på rejser og oplevelser samt andre
forbrugsgoder og services. Øget miljøbevidsthed bidrager
også til ændringer i forbrugsmønstret. Nordmænd er blevet
mere kritiske over for billigvare og køber færre, men dyrere
kvalitetsvarer.

nedgangen skyldes faldende priser, men også øget
konkurrence fra nethandlen. Med undtagelse af 2015 og
2016, hvor tøjpriserne steg med henholdsvis 0,1 og 5,3
procent, er priserne faldet i alle de øvrige år siden 2008.
Alene i 2018 faldt tøjpriserne med 3,1 procent, det største
fald i priserne siden 2010.
Det norske retailmarked indenfor mode, er domineret af
kæder. De 25 største koncepter tegner sig for mere end 60
procent af den samlede omsætning. De to største norske
aktører er Varner-koncernen med kædekoncepterne Cubus,
Dressmann, Carlings, Volt, Urban, Wow og Bik Bok. Den
anden store norske koncern er Voice, med kædekoncepterne
Match, VIC og Boys of Europe. H&M er dog den største aktør.
Men danske Bestseller og de svenske Kappahl og Lindex er
også toneangivende aktører i Norge. Ved udgangen af 2018
havde de 25 store koncepter 1.875 butikker i Norge.

Alene i 2018 faldt tøjpriserne
med 3,1 procent
Der er omkring 4.500 modebutikker i Norge, men antallet
falder drastisk. Tal fra erhvervsorganisationen Virke viser, at
antallet af butikker i beklædningsindustrien er reduceret
med hele 12,4 procent, fra 5563 til 4872 butikker i perioden
2008 til 2016. Der lukkede 1077 og etablerede 386 nye
butikker i samme periode. Antallet af konkurser i den
samlede norske detailhandel er særligt accelereret de
seneste tre år, og tøjindustrien yder et stærkt bidrag til denne
udvikling. Den norske modeindustri tegner sig for over 10
procent af den samlet norske detailhandel.
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Tøj- og skoindustrien beskæftiger mere end 39.000
mennesker og genererer et årligt salg på næsten 40 milliarder
nkr. Alene I de sidste to år er omsætningen faldet med
henholdsvis 0,9 og 2,9 procent. Omsætningen i 2018 er hele
340 millioner nkr. mindre end den var i 2013, noget af

Kæderne har opretholdt en kunstig omsætningsvækst i en
lang årrække. For at fortsætte volumenvæksten har de åbnet
nye butikker på et usikkert grundlag, som betyder at de nu
ser sig nødsaget til at lukke butikker. Varner-gruppen er
hårdest ramt med Cubuskoncepter der fra 2017-2018 tabte
hele 200 millioner nkr. I omsætning. Ligeledes måtte
koncernens kædekoncept, Days Like This, ophøre i 2019.

Hele 250 af de førende uafhængige butikker er organiseret i
Texcon, en kooperativ organisation, der har aftaler med
udvalgte leverandører og bistår medlemmerne med
rådgivning og kompetenceudvikling. En vigtig fordel for
både medlemmer og leverandører er Texcon’s
gennemfaktureringssystem, som garanterer betalinger og
delfakturaer medlemmerne månedligt.

Der er stadig mange veldrevne
uafhængige butikker i Norge
Norge er et stort og langstrakt land med særlige geografiske
forhold der er meget anderledes end Danmark. Godt
halvdelen af befolkningen bor i det centrale østlige område
omkring Oslo og byerne langs Oslofjorden. Derfor er handel
mest koncentreret på disse områder, og de øvrige storbyer
som Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, hvor der
er etableret et stort antal indkøbscentre i og omkring byerne.

På grund af det noget barskere klimaforhold end i Danmark,
er det svært at opretholde en aktiv bymidte fordi kunderne
foretrækker, at shoppe indendørs. Derfor fungerer bymidten
bedst i de byer, hvor der er et levedygtigt indkøbscenter nært
eller i centrum. Men her er der store forskelle. Byer med stor
turisme har mange gode indkøbscentre og langs kysten i det
sydlige Norge er der mange uafhængige butikker der har en
særlig stor omsætning i sommermånederne.
De indkøbscentre der i 1980’erne blev etableret uden for
byens centrum, efter amerikansk forbillede, er særligt
udfordret. Mange af netop disse centre blev udviklet i tæt
samarbejde med kæderne, som nu ser sig nødsaget til at
omorganisere sig og lukke ulønsomme butikker, hvilket
bidrager til tomme lokaler, der er vanskelige at genudleje,
særligt i de mindre lokale centre.
Der er stadig mange veldrevne uafhængige butikker i Norge,
både i de større og mindre byer. Her er det butikker med en
klar profil og en klar målgruppe, som ligeledes har
præsentable og attraktive rammer, der klarer sig godt. Men
også lokale niche butikker klarer sig godt. Mange af dem har
formået at kombinere den fysiske butik med online og de har
etableret sig på de sociale medier.
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E-HANDEL
AF TØJ & SKO
Igen i 2018 så tøj og sko ud til at toppe listen som danskernes foretrukne varetyper online. Både målt ud
fra antallet af køb og andelen af det samlede beløb, som bruges på varer online, er tøj og sko i en klasse for
sig. Danskerne e-handlede tøj og sko for ca. 11 milliarder kroner i 2018.
Dansk Erhvervs E-handels analyse 2018

Samlet set bestod lidt over en tredjedel af danskernes digitale
indkøbskurv af fysiske varer, som fx elektronik, tøj og bøger,
lidt under 2/3 af services, som fx rejser og oplevelser, og ca.
1-2 pct. af streaming og download af digitale udgaver af film,
musik, spil og e-bøger, ekskl. abonnementer. Det svarer til, at
danskerne i 2018 e-handlede varer for i alt ca. 52 milliarder
kroner, bookede services for ca. 90 milliarder kroner og brugte ca. 2,5 milliarder kroner på streaming og download, ifølge
Dansk Erhvervs estimater. Heraf blev omkring en tredjedel af
det beløb, danskerne e-handlede for, lagt i udenlandske netbutikker, svarende til ca. 47 milliarder kroner.
Tøj og sko er danskernes mest købte varekategori online, og
er en af de mest foretrukne varetyper på tværs af alder og
køn. Dog er det mere udbredt at kvinder og de yngre
aldersgrupper e-handler tøj og sko end henholdsvis mænd og
ældre. Mens kvinderne lægger 32 pct. af deres samlede

vareforbrug online ved tøj og sko, lægger mændene mere
beskedne 16 pct.

E-handel fakta – tøj og sko, 2018
• 11,1 mia. kr. brugte danskerne på at e-handle tøj og sko
• 21 pct. af det beløb, danskerne e-handler varer for, er tøj
•
•
•

eller sko
62 pct. af det beløb bliver brugt i Danmark
38 pct. af det bliver brugt i udenlandske netbutikker,
svarende til 4,3 mia. kr.
16 pct./27 pct. af indkøb foregår via tablet/smartphone

De digitale giganter nærmer sig Danmark. Den store
amerikanske netbutik og online markedsplads, Amazon, har
efter alt at dømme kurs mod Danmark og resten af Norden
her i 2019. Amazon er allerede i dag velrepræsenteret på det
danske e-handelsmarked via netbutikkerne i Tyskland og

Fordelingen af danskernes e-handel med varer, andel af beløb, 2018
21 %

Tøj eller sko

19 %

Elektronik

7%

Udstyr og tøj til sport og fritid

6%

Møbler

6%

Personlig pleje

5%

Værktøj og byggematerialer

5%

Boligtilbehør

5%

Dagligvarer

5%

Hvidevarer/husholdningsartikler

5%

Lægemidler eller kosttilskud

4%
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–> 25 %

Bøger eller tidsskrifter

3%

Musik, film eller spil

3%

Legetøj eller udstyr til børn

2%

Smykker eller ure

2%

Blomster

Storbritannien, som mange danskere benytter. Således har
hele 13 pct. af de e-handlende danskere prøvet at købe fra
Amazon de sidste 6 måneder. Så det centrale spørgsmål er
nærmere hvornår Amazon kommer endnu mere til Danmark
med dansksproget hjemmeside, levering og lager i Danmark,
og så fremdeles.
Dansk Erhverv anser det ikke som realistisk, at Amazon
indenfor en overskuelig fremtid vil blive markedsleder
indenfor detailsektoren som helhed, selvom den amerikanske
digitale gigant kan blive en meget vigtig spiller omkring
online-salg.

Fakta danskerne og Amazon
• 13 % af de e-handlende danskere har prøvet at handle
•

•
•
•
•

Andelen af de e-handlende danskere, der har handlet
i følgende netbutikker inden for de seneste 6 mdr.
24 %

Zalando

17 %

Wish

17 %

Elgiganten.dk

15 %

Coop.dk

14 %

eBay

13 %

Bilka.dk

13 %

Amazon

12 %

Saxo.com

7%

Nemlig.com

7%

Wupti

5%

Aliexpress

på Amazon
Næsten en fjerdedel af e-handlende med en lang
videregående uddannelse har e-handlet via Amazon,
mod 11 pct med grundskolen som højeste
uddannelsesniveau.
Det er først og fremmest elektronik (32 pct.) og bøger
(30 pct.), danskerne køber fra Amazon.
33 pct. kender en del eller rigtig meget til Amazon, mens
kun 18 pct. ikke har hørt om virksomheden.
85 pct. af dem, der har handlet med Amazon inden for de
sidste 6 måneder, vil sandsynligvis gøre det igen.
Hvis Amazon opnår en markedsandel der svarer til, hvad
vi har set i Tyskland, vil de kunne opnå et e-handelssalg
på ca. 16 mia. kr. eller 3-4 pct. af det samlede
detailhandelssalg.

–> 25 %
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FRIIS ARNE PETERSEN
OM TYSKLAND
Tyskland er Danmarks største eksportmarked indenfor mode. Derfor er udviklingen i tysk detailhandel
noget vi som branche bør følge meget tæt. I dette Wear interview med Danmarks Ambassadør i Tyskland,
Friis Arne Petersen, kommer vi rundt om det tyske marked generelt og hvilke dynamikker der udspiller
sig i Tyskland.

Hvordan er det tyske marked for dansk design?
At Tyskland fortsat er Danmarks største eksportmarked, og
at tyskerne er glade for dansk design, kommer formentlig
ikke bag på nogen i modebranchen, hvor dansk eksport af
mode er fortsat stigende. Den korte fysiske afstand mellem
landene, og den, alt andet lige, lignende kultur er en af
grundene til at dansk design bliver godt modtaget, men
Tyskland er et stort land, og der er stor forskel på nord og syd,
øst og vest.
Den mest naturlige indgang til det tyske marked er ofte at
starte i det nordlige af landet, da dansk design der er mere
kendt. Derudover er den nordlige kultur, og ikke mindst
designstilen, tættere på den danske.

det er vigtigt for dem at kvaliteten holder. Dette er en
tendens, der også er blevet forstærket af Fair-Fashion
bevægelsen. Det er dog ikke overraskende stadig Fast
Fashion kæder som C&A og H&M, der, trods tilbagegang de
seneste 4 år, er de mest populære forhandlere af mode.
Prisen spiller stadig en vigtig rolle for mange tyske
forbrugere, og meget tyder på, at de har vænnet sig til
priskrig og lave priser. Antallet af tyske forbrugere, der
kritiserer priserne i modebranchen er således faldet de
seneste ti år. De tyske forbrugere er desuden kendt ved at
være mere sparsommelige end danskerne, og forbrug på
mode og design bliver typisk først ramt ved lavkonjunktur.

Hvad kendetegner det tyske detailmarked?
Der er dog god grund til at kigge længere sydpå, hvis man
som eksporterende designvirksomhed vil have mere ud af
det tyske marked. Med enkelte undtagelser er købekraften
pr. indbygger højest i de sydvestlige delstater som f.eks.
Bayern, Baden-Württemberg og Nordrhein-Westfalen.

Hvordan vil du beskrive den tyske forbruger?
De tyske forbrugere kan godt lide dansk design, der anses for
at være af høj kvalitet når det gælder design såvel som
håndværk. Dog skal man være opmærksom på at tyskernes
indkøb som regel er mere konservativt end danskernes, og
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Det er de store kæder, der dominerer det tyske detailmarked,
bl.a. H&M og C&A, men også Peek & Cloppenburg ligger i
toppen af de mest populære forhandlere. Det er også i de
fysiske butikker forbrugerne finder inspiration til nye indkøb.
En interessant udvikling er fremkomsten af livsstilsbutikker.
For få år siden var det en udfordring at få modebutikker til at
tage supplerende produkter som gaveartikler, snacks, etc.
ind i sortimentet. Dette har ændret sig og der findes nu flere
mindre boutiques, der henvender sig til sanserne, for at
beholde omsætningen i de fysiske butikker frem for online.

Men andelen af online indkøb stiger stadigt. Tyskerne har en
lang tradition for at købe via postordrekatalog, så e-handelstendensen har været et naturligt skridt og de har hurtigere
vænnet sig til den form for indkøb. Omsætningsstigningen
har de seneste år været højere for online kanalerne end de
stationære forhandlere, så tendensen er tydelig, hvilket
prognoser også klart viser. I lang tid har Zalando domineret
markedet for beklædning og mode, men giganten Amazon er
begyndt at sætte stærkt ind på det område også. Begge
tilbyder en omfattende kundeservice som f.eks. gratis
levering samme dag og personlig afhentning af returvarer på
kundens hjemmeadresse.

Det er vigtigt at overveje om man ønsker at styre markedet fra
Danmark eller om det er en fordel at få en lokal aktør, der kan
opdyrke og modne afsætningen. Igen er det essentielt at bruge
den fornødne tid og ressourcer til at finde den rette partner.
På ambassaden i Berlin har The Trade Council ansat en
e-handelsrådgiver, der, med sin praktiske erfaring og sit
netværk i branchen, rådgiver danske virksomheder specifikt
i forhold til online platforme og udvikler eksklusive
partnerskaber med platformene for at styrke tilstede
værelsen for danske eksportører.

Har du nogle gode råd til danske virksomheder,
der gerne vil sælge i Tyskland?
Tilpasning: Vær forberedt på at tilpasse dig. Tyskerne har et
hav af produkter at vælge imellem og det er dit ansvar, at dit
produkt passer til det tyske marked – ikke omvendt.
Tilstedeværelse: De tyske kunder skal fornemme, at du er der
og mener markedet alvorligt – især når de har brug for det i
forhold til reklamationer og andet kundeservice. Overvej evt.
tysk adresse og telefonnummer, eller en lokal medarbejder.

Der er ingen tvivl om at e-handel er vigtigt at overveje, hvis
man for alvor vil ind på det tyske marked, og tiderne, hvor
man kører fra butik til butik er forbi, hvis man vil have
volumen på sin eksport.

Tålmodighed: Tyskerne er grundige og konservative og
derfor kan det tage tid, før nye produkter og løsninger vinder
indpas. Til gengæld er de loyale når du har slået igennem og
viser at du leverer som lovet.

Hvad er vigtigt at overveje når man eksporterer
design til Tyskland?

Timing: Vær skarp og fokusér indsatsen dér, hvor din
virksomhed har en særlig konkurrencefordel. Dette gælder
både segmentering og geografisk afgrænsning.

Når man eksporterer design til Tyskland og især når man
endnu ikke er etableret, er det vigtigt at overveje sine styrker.
Vi er opdraget til at dansk design er et brand i sig selv, og det
sælger varerne automatisk. Dette er langt fra tilfældet i
Tyskland, på trods af de gode associationer der er med dansk
design. Det er derfor vigtigt at lave en grundig analyse af
markedet og finde frem til den rigtige partner.

Tal tysk: Som altovervejende hovedregel. Kommuniker på
tysk, hvis du vil sælge i Tyskland. Det gælder både for b2c og
b2b. Undersøgelser viser, at kun 2,1% af erhvervsaktive
tyskere er forhandlingssikre på engelsk. Så investeringer i
sprog tjener sig hurtigt ind. Men vær også opmærksom på at
tilpasse dit sprogbrug til modtageren.
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HOSPITALITY
& COMMUNITY
Wear har lavet et interview med CEO Nickolas Krabbe Bjerg, Brøchner Hotels, omkring hospitality og
community. Begge områder har i stigende grad indflydelse på fremtidens retail og sammen er de essensen
af: oplevelse. Den traditionelle service som retail leverer, er i dag ikke nok, service skal i højere grad være
gæstfrihed og kunderne skal føle sig velkommen. Samtidig ser vi, at forbrugerne søger et community hvor
værdierne har en direkte effekt på deres loyalitet. Men kan retail lade sig inspirere af hotelbranchen?

Hvordan sikrer I, at alle medarbejdere yder
hospitality?

Gæster kommer altid først –
alle vores beslutninger skal
bero på at skabe værdi for
vores community/gæsterne
Hvad er hospitality hos Brøchner Hotels?

22

Hos os er Hospitality ekstraordinære oplevelser, det er
gæstfrihed og værtskab. Vores ’Wine Hour’ er en af vores
bedste eksempler på hospitality, hvor vi hver dag byder vores
hotelgæster på vin imellem kl. 17-18, men det handler i
virkeligheden meget mere om værtskab end om en vin – som
selvfølgelig er både velvalgte og velsmagende. For os handler
’Wine Hour’ om at skabe rum og et sted hvor gæsten føler sig
hjemme, vi ser det lidt som når man får gæster på besøg i sit
eget hjem og skænker dem et godt glas vin. Det giver os
rammerne for noget af det vigtigste i hospitality, nemlig
værtskabet.

I vores lobbybarer er der ikke receptionister, men værter og
værtinder, netop fordi det handler om værtskab. Vores
værter og værtinder gør mere end at byde velkommen og
checke gæster ind – de har en aktiv rolle i hele gæstens
ophold, hvor de kan hjælpe med alt fra en to go kaffe eller en
drink i baren, praktiske spørgsmål vedr. gæstens ophold på
hotellet samt give gode råd til at opleve byen. Vi arbejder altid
mod 100% gæstetilfredshed og derfor skal alle kunne agere
her og nu når en gæst henvender sig, hvorfor alle hos os har
fuld bemyndigelse til straks at takle enhver tænkelig
gæstesituation uden først at skulle ‘spørge om lov’. Med den
tillid giver vi også kollegaer et ansvar for at have en aktiv
rolle i altid at sikre værtskab og glade gæster.

3 vigtige punkter der definerer hospitality?
• Ekstraordinære oplevelser
• Værtskab
• Gæstetilfredshed

Kan man lave hospitality i retail?
Hospitaly handler jo netop om at skabe service. Service og
værtskab er jo relevant i alle brancher hvor man arbejder
med mennesker. Det at kunne få sine gæster og kunder til at
føle sig velkomne, set og taget hånd om, er essentielt i
hospitaly, men i den grad også i retail.

Hvorfor er hospitality vigtigt?
Det er en essentiel del at skabe glade gæster. Gæster der
ønsker at komme igen, anbefale os til venner og bekendte, og
gæster der føler en stærk tilknytning til vores hoteller. Den
tilknytning skabes af værtskab, gæstfrihed og ekstra
ordinære oplevelser.

Kan et community erstatte kampagner
og rabatter?
Et community kan ikke stå alene i vores branche, men kan
erstatte flere af de traditionelle kampagner og rabatter.

3 største udfordringer i fremtidens retail?
• Forbrugerne vælger skifteligt mellem online og offline
købsoplevelser

• For at skabe kundeloyalitet har retailere brug for at
tilknytte en oplevelse, der skaber ekstra værdi

• Retaine og udvikle kvalificeret arbejdskraft

Kan et hotel være et community?
Ja. På vores 6 boutique hoteller handler det ikke ‘blot’ om
overnatninger. Hos Brøchner Hotels ønsker vi at skabe
ekstraordinære oplevelser, der rækker ud over et værelse at
sove på. Et hotel kan være meget mere end et sted at sove, det
bliver et sted at opleve, og på den måde kan der skabes et
community omkring et hotel.
For os handler det også om at skabe en hoteloplevelse for
lokale såvel som internationalt rejsende. Derfor har vi skabt
konceptet ‘Hey Neighbour!’ for de lokale københavnere der
bor, arbejder og lever omkring vores hoteller. Udover at alle
vores hoteller tilbyder de lokale københavnere ekstra gode
priser i baren og på ophold, handler det i høj grad også om at
invitere de lokale indenfor og skabe oplevelser for alle.

3 grundelementer i et godt community?
• Gæster kommer altid først – alle vores beslutninger skal
•
•

bero på at skabe værdi for vores community/gæsterne
Skabe et miljø og/eller platform hvor gæsterne/
community oplever en følelse af et fælles formål og en
reel tilknytning
Anerkend og planlæg efter at opbygningen af dit
community er en langsigtet investering

Fakta om Brøchner Hotels A/S
Grundlagt
Hoteller

Ansatte
Type

Brøchner Hotels er grundlagt 2013
6 (Hotel SP34, Hotel Herman K, Hotel
Ottilia, Hotel Danmark, Avenue Hotel
og Hotel Astoria)
250
Luksus Boutique Hoteller
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MOSS COPENHAGEN
OM RETAIL
Anders Freund, medejer af Moss Copenhagen, er en rolig og tænkende person, hvilket godt kan stå lidt i
kontrast til en travl hverdag hvor han stræber efter daglig kontakt med alle afdelinger i virksomheden.
Men Anders er ikke i tvivl om, at det er nødvendigt at kende sin virksomhed helt ned i dens dna. Moss
Copenhagen er født som et retail koncept og først senere har de udvidet med wholesale. Selvom der er
fremgang i egen retail, har Anders stor opmærksomhed mod fremtidens retail.
Hvordan ser du den fysiske retail?
Først og fremmest tror jeg, at vi skal ændre vores mindset.
Alle snakker om krise i retail og derfor er det for mange
blevet et alibi eller endda undskyldning for dalende tal i de
fysiske butikker. Jo mere vi snakker eller læser om det, jo
mere virkeligt bliver det.
Jeg kender til flere butikker indenfor både multibrand og
monobrand som faktisk gør det rigtigt godt i fysisk retail. Vi
oplever desuden også fremgang i vores egne fysiske butikker.
Det beviser vel bare, at det rent faktisk er muligt at drive
sunde forretninger. Jeg medgiver gerne at det kræver hårdt
arbejde, men det kan altså lade sig gøre.
Jeg tror det er yderst vigtigt, at agere ud fra data når vi taler
fysisk retail. Men data er ikke nok i sig selv. Det kommer også
an på hvordan du bruger denne data. Jeg oplever i dag alt for
mange som i bund og grund ikke ved hvor de tjener eller taber
deres penge.

Har du et eksempel på hvordan databehandling
kan hjælpe?
Jeg deltog i et møde med en af vores store kunder i udlandet
som driver +30 butikker. Vi havde sammen lavet en pop-up
butik som skulle stå i deres varehus i 2 måneder. Denne shop
skulle danne grundlag for om vi skulle etablere in-shops i
størstedelen af deres huse.
Deres umiddelbare feedback efter den første måned var, at
resultatet ikke var som forventet, hvilket faktisk kom bag på
os. Med vores retail baggrund gik vi derfor i gang med at
analysere den data de havde. Den første ting vi faldt over, var
at den data de havde til rådighed, var total for 30 dage. Da vi
begyndte at opsplitte de 30 dage på ugebasis, viste der sig et
helt andet billede.
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Den første uge havde vi faktisk performet 60 pct. bedre end
forventet. Den anden uge som forventet. Den 3 og 4 uge
henholdsvis 25 pct. og 60 pct. dårligere end forventet. Så

hvorfor denne store forskel? Kunden har i dette tilfælde et
centrallager hvorfra butikkerne får varer leveret fra. Kunden
havde ikke i de første 4 uger fået suppleret fra dette lager,
hvilket betød at mange størrelser og farver allerede var
udsolgt efter den første uge.
Da vi ankom til mødet, var holdningen fra kunden faktisk, at
vi ikke skulle lave yderligere in-shops med dem grundet
dårlig performance. Men virkeligheden var, at vi i dette
tilfælde faktisk have været en succes og blot skulle få styr på
varetilgangen til butikken. Min pointe med denne historie er
at data også kan mislede, hvis den bliver håndteret forkert.

Kommer der færre butikker i fremtiden?
Ingen tvivl om at der kommer til at lukke flere butikker. Men
det er altså ikke kun pga. nethandlen. Vi har alle et ansvar!
Hele branchen skal tænke nyt og alle skal tænke retail, også
dem som i dag kun har engrossalg.
Jeg er også af den opfattelse, at vores avancestruktur skal
ændres. Den traditionelle multibrand forretning kan ikke
tjene nok penge som det ser ud i dag. Jeg vil gerne indgå i en
dialog om større mark-up eller anden assistance til vores
kunder, men det vil også betyde indgåelse af nye former for
partnerskaber hvor vores kunder styrker handlen med os.

3 største udfordringer i retail lige nu?
• Store huslejestigninger i de sidste 8 år.
• Mindre trafik i butikkerne.
• For mange tilbud og rabatter i løbet af året.
Mener du at retail er klar til nytænkning?
De dygtige retailer er klar, men der kommer en udskillelse og
vi må som branche desværre nok indse at der kommer flere
lukninger af forretninger og brands. De dygtige har allerede
en løsningsorienteret tilgang til de udfordringer fysisk retail
har lige nu. De imødeså udviklingen og har igangsat brug af
ny teknologi og henter brugbart data så de ved hvem deres
kunder er og hvordan de skal kommunikere til dem, enten
gennem mail eller SoMe.

vil lukke på sigt. Vi henter og sammenligner vores data fra
egen retail, webshoppen og de kunder som i dag er i stand til
at dele data med os. Den viden gør os i stand til at reagere
utrolig hurtigt i forhold til hvad der sælger og eventuelt
ikke sælger.

Har i planer om nye forretninger?
Ja, vi åbner en ny 470 m2 stor flagship forretning på Strøget i
København til oktober og med den er vi nok hvor vi skal være
med forretninger i Danmark. Men vi har også planer om at
åbne en ny forretning i Oslo. Vores nuværende forretning i
Steen & Strøm har stor fremgang og vi tror at en forretning i
gadeplan, vil give os yderligere vækst.

Fakta om Moss Copenhagen
Grundlagt
Forretninger
Shop in shops
Webshop
Ansatte
Type		
Kategori

2016
19
2
Ja
140
Retail og engros
Pigemode

3 vigtigste spørgsmål man bør stille sig selv som
retailer?
• Har jeg den nødvendige viden om kundernes ønsker?
• Er der foretaget investeringer i opdatering af
forretningen?

• Yder jeg den service som kunderne forventer?
Hvad er jeres største styrke?
Vi er ekstremt datadrevet. Men jeg er som sagt af den
overbevisning at data og evnen til at analyse den, er
fremtiden for overlevelse i retail. Dem som ikke er datadrevet
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BEGEJSTRING SMITTER –
OGSÅ KUNDERNE
Ud af de 100 millioner mennesker der arbejder i retail i dag, er langt de fleste unge mennesker. Især i
tøjbranchen. De bliver motiveret af ’Likes’ ’Social anerkendelse’ og øjeblikkelig feedback. Mekanismer der
kendetegner det sociale medie univers de er vokset op i. Sat lidt på spidsen kan man sige at de gør ting fordi
de har lyst til det, ikke fordi de skal.
Af Jan D. Andersen, CEO, Atobi

Men de unges univers er langt fra det detailhandlen tilbyder
dem i dag. Til at styre og lede personalet bruger detailhandlere
komplicerede ’legacy’ systemer og et hav af separate
værktøjer lige fra excel, email, LMS, Intranet,
butikschecklister, KPI tavler og meget mere. Alle sammen
designet til at tilfredsstille de umiddelbare behov
hovedkontorsfunktionerne har – ikke til at motivere og øge
performance hos unge butiksmedarbejdere.

og tabt salg. Det sidste globale estimat er på 75 milliarder € i
tabt salg pga. dårlige kundeoplevelser. Så der er penge at
hente!
Jeg har endnu ikke set nogen ’Golden bullet’ til at gøre dette
som vil virke for alle. Men de retailers som arbejder mest
seriøst med at genopfinde butiksoplevelsen arbejder på flere
spor samtidig, og kan gøre det fordi de har besluttet sig til at
(digital) transformation er en strategisk og gennemgribende
øvelse der omfatter hele virksomheden.
De har fx en etableret proces for at evaluere og prøve nye
tiltag af og få feedback fra kunder og medarbejdere. Hvad
enten det er nye ’smart mirrors’ i prøverummene, ’Clienteling’
hvor medarbejderne har et overblik over kundernes
købshistorik på tværs af butik og e-commerce eller en
Employee Engagement platform der sætter dem i stand til at
mobilisere alle medarbejdere omkring nøgle initiativer.
Et af de problemer vi støder på næsten alle steder er at
antallet af systemer og værktøjer stiger voldsomt i takt med
digitaliseringens indtog. Det sænker virksomhedens
eksekveringsevne og forhindrer personalet i at levere
excellente kunde oplevelser. Fordi medarbejderne ikke ved
hvor de skal finde hvilken information – og hvilken der er
vigtigst fordi opgaver, information, mål og kampagner
kommer til dem i forskellige systemer og kanaler,
ukoordineret.
En kritisk succes faktor er derfor, på medarbejdersiden, at
vælge systemer og platforme der har så mange af de
funktioner medarbejderne har brug for i én platform som
muligt. Det sparer penge, reducerer organisatorisk- og
systemisk kompleksitet og sikrer at medarbejderne kan
fokusere på kunderne.
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Det ’gap’ resultater i et lavt medarbejderengagement og
research viser at kun ca. 15% af medarbejdere faktisk er
engagerede i deres arbejdsplads. Det resulterer i høj
medarbejder omsætningshastighed, dårlige kundeoplevelser

Og det menneskelige møde er altafgørende for
kundeoplevelsen, brandet og salget. Nu og i lang tid fremover.
Så engagerede medarbejdere er et must have.

10 gode råd
Hvis detailhandlen skal overleve, skal man som ejer gøre det, der skal til for at være relevant. Der er mange
emner at gå i gang med. Det er ofte de små ting, der i det lange løb gør en stor forskel.
Af Nikolai Klausen, direktør, Wear og Martin Michael Frederiksen, medstifter, Ka-ching A/S

Forandring fryder

Vær SoMe

Kunderne søger i stigende grad en oplevelse, når de køber
ind. Her er indretning af forretningen en stor faktor, og
derfor bør man, mindst hver andet eller tredje år, flytte rundt
på sit inventar. Det kan suppleres med en gang maling, enten
i hele forretningen eller delvist.

Den nemmeste og mest omkostningseffektive ting, du kan
gøre for at have kontakt med kunderne, er benyttelse af
sociale medier. Sørg for en stabil strøm af aktivitet på sociale
medier. Kunder, der ser en stor strøm af aktivitet fra dig og
derefter stilhed, ved, at du kun er på sociale medier, fordi
salget er faldende.

Planlæg dine vinduer
Selvom det lyder åbenlyst, bør detailhandlere planlægge
dekoration af deres vinduer for året. Noterer de nøgle
begivenheder, der er relevante for deres forretning som
fødselsdag, påske, Valentines Day, Black Friday, Singles Day,
sportsbegivenheder, farvetema og så videre.

Skab engagement
Husk, at det hele starter med engagement. Det første indtryk
en kunde får, når de går ind gennem dørene i din forretning,
kommer fra dit salgsteam. Hvis de ikke er tilstedeværende
og opmærksomme, giver det et dårligt indtryk, som kunderne
har svært ved at ryste af sig.

Vær kunde i din egen butik
Hver anden uge bør du afsætte tid til at opleve din butik
som dine kunder. Sæt dig ude foran din butiks facade og se,
hvad kunderne ser, og gå gennem den som en kunde.
Bemærk vinduerne, disken, vareoplæggene, borde, vægge,
gadestativer – og noter, hvad der skal ændres.

Din forretning skal være brandet
Husk, du og din forretning er brandet, som kunderne skal
opleve, det er ikke de brands, du har i din forretning, der
skal være det bærende element for succes. Du skal opbygge
en kundetillid til din forretning, der tillader nye og
spændende brands.

Lav små happenings
De små ting kan samlet gøre en stor forskel, aktiviteter
behøver ikke at være store og omfattende. Man kan med stor
fordel benytte sig af små og målrettede aktiviteter i løbet
af sæsonen. Det kan være aktiviteter, der målrettes til
udvalgte kunder.

Kunderne skal kunne bytte onlinekøb i butikken
Kunderne skal kunne bytte varer i butikken, når de er købt
online. Dette er et absolut minimum. Ved at give kunderne
fuldstændig samme service ved onlinekøb, som når de køber
ind i butikken, sikrer du, at kunderne aldrig skal have
bekymringer, når de køber ind i din butik.

Fokus på service
Fremragende kundeservice er nøglen til stigende salg. Lyt til
dine kunder for at forstå deres behov og ønsker. Forny dit
niveau for indpakning og poser, det er med til at give et
kvalitetsløft og øge glæden ved købet.

Fra salg til e-mail
Der er mange måder at opsamle e-mailadresser fra kunderne
på, men det skal have et formål. Det kan være en god idé at
sende kunden kvitteringer via e-mail eller på anden måde
sørge for, at kunden ikke skal bekymre sig om at gemme
kvitteringer til senere. Måske har butikken også et
interessant nyhedsbrev, som kunden vil abonnere på.

27

Technology
Relevance
Convenience
Knowledge
Community
Cooperation

Sekretariatet • Børsen, 1217 København K • Tlf: 3374 6000 • info@weardenmark.com

