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FORORD

Af Mona Juul, erhvervsordfører, Konservative Folkeparti

Et stærkt og udviklingsorienteret erhvervsliv er en forudsætning for vækst og velstand. Gode vilkår for at drive virksomhed er
det, der giver arbejdspladser og finansiering af vores fælles samfund. Og især eksporten er vigtig. For det er trods alt i samhandlen,
at vi først og fremmest skal hente penge til fælleskassen.
Al vores energi bør derfor lægges i at støtte op om dansk eksport. Der er behov for hurtige og effektive politiske tiltag, der dels kan
give plus på handelsbalancen, og dels kan holde hånden under de 850.000 danske arbejdspladser, der i dag er afhængige af dansk
eksport.
Vi skal have fyldt de tomme ordrebøger og sikret arbejdspladser. Det gør vi ved at øge produktiviteten, sikre konkurrenceevnen
og udnytte vores styrkepositioner – vores digitale, innovative, grønne, kreative og designmæssige kompetencer. Vi skal have
formuleret en national strategi, styrket markedsføringen af Danmark og ikke mindst givet virksomhederne de bedst mulige betingelser. Det sidste gør vi helt konkret ved at sikre eksportvirksomhederne likviditet og lavere omkostninger. Bl.a. i form af om
en konkurrencedygtig selskabsskat, optimale lånebetingelser og kreditforsikring.
Opskriften er ligetil. Så må vi se, om vi også her står politisk skulder ved skulder for Danmarks skyld. Om fremtiden handler om at
booste eller dræne fælleskassen.

God læselyst.
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HVOR ER DER
LIKVIDITET TIL EKSPORTEN?
Coronakrisen har ramt tøjbranchen hårdt, og mange virksomheder har fra den ene dag til den anden
oplevet et kraftigt dyk i salget. EKF Danmarks Eksportkredit tilbyder at kautionere, så virksomheden
lettere kan få et nyt lån i banken. Det giver sunde virksomheder bedre muligheder for at overleve krisen.

Af EKF Danmarks Eksportkredit

En likviditetskaution fra EKF er en hjælp til små, mellemstore
og store virksomheder med eksport, der mister omsætning
under coronakrisen. Med en kaution kan de hurtigt og let få
et nyt lån i banken og penge til den daglige drift.
Likviditetskautionen betyder, at EKF overtager 80 procent af
bankens risiko ved lånet (pt. dog kun 70 procent ved store
virksomheder, men dette ændres om kort tid til 80 procent).
Dermed bliver det væsentligt lettere for banken at sige ja til
et nyt lån, selv om det er krisetider, og der er usikkerhed om
den fremtidige indtjening.

Vi har faktisk søgt mere kredit, end
vi umiddelbart har behov for. Det er
afgørende for at sikre os arbejdsro,
så vi kan fokusere på vores
fremadrettede projekter
Kautionen kan dække omsætningstab i perioden fra 1. marts
2020 og året ud. Ansøgningsfristen har hidtil været 30.
september 2020, men fristen for at søge om en
likviditetskaution er netop blevet forlænget som en del af
genopretningspakken.
Der er en række betingelser for at få en likviditetskaution,
herunder at virksomheden har mistet mindst 30 procent af
omsætningen i hele eller dele af perioden fra marts til
december 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, og
at virksomheden har en eksportomsætning på mindst 10
procent i det seneste årsregnskab.
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Virksomheder kan spørge EKF direkte om muligheden for at
få en likviditetskaution, men selve ansøgningen sker gennem
virksomhedens bank.
EKF behandler ansøgninger i løbet af et par dage, og når
ansøgningen er godkendt, kan virksomheden typisk få
udbetalt lånet i løbet af få dage. Lånet er afdragsfrit det
første år, hvorefter afdragene følger bankens afdragsprofil
på faciliteten. Virksomheden kan vælge at afdrage lånet
hurtigere, hvis økonomien giver mulighed for det.

Les Deux kom bedre gennem coronakrisen med
likviditetshjælp fra EKF
Da Danmark og det meste af verden brat blev lukket ned i
marts, gik der kun få timer til de første aflysninger af ordrer
tikkede ind hos tøjvirksomheden Les Deux. På kort tid måtte
95 procent af de tøjbutikker, som er virksomhedens kunder,
lukke ned på grund af krisen.
”I starten var det et stort chok, og vi gik i de første dage i en
depressiv tilstand, men det hjælper jo ikke. Så vi satte os
hurtigt ned og lavede en plan for at få styr på både det korte
og den lange sigt. Vi begyndte at fokusere på nye muligheder
og på at sikre vores overlevelse,” fortæller Kristoffer
Haapanen, partner i Les Deux.

Efter de første dages panik lykkedes det virksomheden at
booste online-salget, som blev fordoblet. En lille trøst, så
virksomheden kunne fastholde 10-15 procent af den hidtidige
omsætning.

Han tilføjer, at Les Deux her i juni er tilbage på niveauet før
krisen, men han forudser, at der vil gå 3-5 år, før branchen er
tilbage på 2019-niveau, og de økonomiske konsekvenser af
coronakrisen er indhentet.

Stort behov for likviditet
”Vi søgte om lønkompensation, så vi kunne undgå fyringer
blandt vores 35 medarbejdere. Desuden kontaktede vi alle
vores leverandører for at få udsat betalingsfrister. Det
lykkedes hos nogle af dem,” siger Kristoffer Haapanen.
Det viste sig hurtigt, at Les Deux havde behov for endnu mere
likviditet for at dække udgifterne til den daglige drift. Derfor
gik virksomheden også til sin bank, Danske Bank, for at låne
penge.
”Her foreslog vores bankrådgiver, at vi ansøgte om en af de
nye likviditetskautioner hos EKF, så banken fik lettere ved at
give os et nyt lån. Vores ansøgning blev godkendt, og dermed
kan vi holde os kørende under krisen og i de kommende år,”
fastslår Kristoffer Haapanen.

Nyt lån giver arbejdsro
”Vi har faktisk søgt mere kredit, end vi umiddelbart har
behov for. Det er afgørende for at sikre os arbejdsro, så vi kan
fokusere på vores fremadrettede projekter. Vi skal med
andre ord ikke bruge tid og kræfter på at undgå en konkurs,”
siger Kristoffer Haapanen.
Virksomhedens ledelse valgte at fremskynde en række
projekter, der var i støbeskeen inden krisen. Blandt andet
satte Les Deux gang i at forberede åbning af nye butikker.
”Vi har også brugt den økonomiske håndsrækning til at give
vores kunder længere kredit. På den måde er vi med til at
sikre, at der også efter krisen er tøjbutikker, der kan købe
vores varer,” siger Kristoffer Haapanen.
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TIKTOK, TIKTOK, TIKTOK
INTET ER SOM FØR
Markedsføring, PR, SoMe, Influencers og SEO – intet er som før COVID-19. 4 eksperter deler deres aktuelle
analyser og bedste råd til, hvordan dit brand kommer styrket videre. Dit brand skal tættere på jeres
målgruppe. I skal gøre nærvær til den nye merværdi. I kan ikke outsource nærvær. Alle investeringer skal
skabe værdi i forhold til jeres målgruppe – og måske skal I teste Tik Tok – verdens hurtigst voksende
sociale medie, hvor relateability er kodeordet?
Af Martin Bylund Larsen, Digital Kommunikationsrådgiver, AAU

TikTok og relatability

Lise Leonhard Hjorth, CEO, Inq

TikTok har mere end 800 millioner brugere på verdensplan,
og er verdens hurtigst voksende sociale medie. “TikTok
minder om en blanding mellem Instagram, YouTube og
Snapchat og man kan meget nemt opnå 1000 views på ganske
få minutter og gå viralt på få timer. I Danmark har Tik Tok 100200.000 brugere, og tallet er støt stigende. Hovedparten
herhjemme er børn og unge under 14 år, men antallet af gen
X’er og millennials er stærkt stigende“, fortæller Eva Fog, som
er Danmarks førende ekspert i TikTok, børn, køn og teknologi
og netop har udgivet en uafhængig rapport om TikTok.

State-of-the-world
COVID-19 er et nyt fælles referencepunkt ikke set lignende
siden 2. verdenskrig på tværs af lande og nulevende
generationer. Mens dele af det danske samfund efterhånden
ligner sig selv, så mener mange, at en så skelsættende,
altpåvirkende verdensbegivenhed med stor sandsynlighed
kan have ændret mindsettet hos forbrugerne markant.
Erfaring fra finanskriserne kan ikke overføres direkte.
Effekterne af COVID-19 vil kunne mærkes længe endnu. Ikke
desto mindre er man nødt til at kigge mod et marked post
pandemien for at finde ud af, hvordan ens forretning stadig
kan og skal have sin berettigelse.

Er du kanalafhængig?
Danmark er en af de nationer i verden, der handler mest på
nettet, og man kan ikke tale e-handel uden også at tale
billede
sociale medier. Facebook har
været en grundpille i de fleste
marketingplaner. Annoncepriserne faldt kortvarigt under
nedlukningen, netop fordi mange annoncører trak sig, men
generelt stiger de – endda med ca. 100% om året. Noget
lignende gælder for Instagram, som også ejes af Facebook, og
har set kæmpe vækst de seneste år med mere end 1 milliard
globale brugere.
Men det er ikke sund markedsføring at være for
kanalafhængig, og nu er tiden for at se, om budgetterne kan
give mere impact i andre kanaler. Især en platform som
Pinterest er interessant – uagtet at Pinterest er mindre, er
størstedelen af brugere købestærke kvinder, der søger
inspiration med henblik på køb. Modsat Instagram tillader
Pinterest links fra de enkelte opslag, og det gør Pinterest til
en søgemaskine, som kan drive organisk trafik til dit brands
hjemmeside. Desuden åbnede Pinterest sidste år for
annoncering i Danmark, så man nu kan annoncere både i
brugerens feed og på bestemte søgeord. Og så er der TikTok!
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Vær unik, skab noget anderledes
“TikTok tilbyder muligheden for op til 60 sekunders videoer,
hvor appens egen musik og grafik er i fokus. Modsat
Instagrams perfekte billeder, er TikTok videoer meget legende
og langt mindre opstillede. Humor er essensen, og man må
ikke tage sig selv eller sit brand for seriøst. Lækkerhed er godt,
men ikke modellækker. Samarbejde med danske musikere på
TikTok vil være et plus, da musik driver meget af trafikken.
Følg trends – fra danse til challenges. Glem alt, hvad du er
vant til fra Instagram og YouTube: ’Relateability’ er vejen frem,
som vi kender det fra YouTubere – en digital søster eller bror,
som taler til os og er skøn/sej/sjov/spændende og helt igennem
menneskelig. Mavefornemmelsen af ‘ham/ hende kan jeg
godt lide’ er vigtig. De må gerne være smukke, men ikke
tøjstativer,” siger Eva Fog.

Gør nærvær til den nye merværdi

“Hvis vi oplever en ny bølge af COVID-19, har I så styr på jeres
marketing? Hvis COVID-19 nr. 2 ruller henover Black Friday –
hvad gør I så? Der er mange forholdsregler, både i forhold til
indkøb og den marketingstrategi, der skal stå sin prøve.
Fokuser på de ting I kan gøre noget ved. Vi kan ikke styre
brugernes adfærd og COVID-19s effekt, men vi kan styre de
sten, vi placerer hver dag i forhold til vores markedsføring,”
siger Micky Weis og afslutter med følgende spørgsmål: Har
du kant, eller vil du bare gå ind i den samme krig, som alle
andre deltager i, når vi snakker annoncering, SEO og digitale
medier?

Investér endnu mere energi, ambition og professionalisme i
at kende jeres målgrupper og deres aktuelle tilgang til
forbrug og kommercielle budskaber. Gør nærvær til den nye
merværdi – såvel i budskaber som i engagement, og
‘empower’ medarbejdere og indtag selv en position sammen
med produkterne – personlighed, der ikke er lånt fra købte
modeller eller influencers.
“Jeg ved, at flere brands over sommeren udvikler ny strategi for
at komme stærkt igen efter COVID-19, og for at nå salgs
budgetterne for 2020 i Q3 og Q4. Fokus er også på at forbedre
deres positioner på SEO kerne-søgeord og linkbuilding for at
komme tilbage med fuld skrue,” siger Micky Weis, som er
selvstændig digital rådgiver med mere end 12 års erfaring fra
mere end 100 virksomheder bl.a. Thornico.
“Om det er SMS eller nyhedsbreve, vil jeg klart slå et slag for
personlighed i den content man skaber. Og så har jeg lært, at
mode rådner ekstremt hurtigt. Så sørg for at trække en liste
over de varer, som slet ikke bevæger sig på jeres varelager, og
kom af med dem. Det dræner likviditeten,” fortsætter Micky
Weis.

Artiklen er lavet i samarbejde med
Martin Bylund Larsen, cand.it. i interaktive digitale
medier
Lise Leonhard Hjorth, direktør, Inq
Eva Fog, Founder, DigiPippi
Micky Weis, Digital Marketing Consultant,
Mickyweis.com
Læs mere om TikTok på evafog.dk
Find Micky Weis’ guides på mickyweis.com
Lyt til podcast: Format, på Spotify eller Apple Podcasts
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KAN KREDITFORSIKRING
BEGRÆNSE TABENE?
Den globale nedlukning har haft stor negativ betydning for tekstil- og modebranchen. Forbrugernes
tilbageholdenhed ift. forbrug medfører, at butikssalget på årlig basis vil være negativt påvirket med
10-20% totalt set. Omsætningsnedgangen kan forværres af udsalg, som skal reducere varelagre og forbedre
likviditeten. Det viser en ny analyse fra Euler Hermes.
Af Michael Lercke Pedersen, CEO, Euler Hermes Danmark

Samtidig har nedlukningen givet onlineshopping et boost;
udover at være nemt, var det også den eneste måde, man
kunne shoppe. Detailvirksomheder uden e-handelsplatform
vil fremover få det endnu sværere, og selv for de
konkurrencedygtige onlinevirksomheder, venter der
væsentlige investeringer i logistikløsninger mv., vurderer
Euler Hermes.

Hvilken hjælp er der til branchen?
Hvad påvirker branchen mest?
Producenter vil ændre på deres sourcing, fordi Kina er blevet
dyrere at producere i og ramt af politiske gnidninger, ikke
mindst ift. USA. Ifølge Aurélien Duthoit, Sector Advisor for
the Retail Sector hos Euler Hermes, kan vi f.eks. se, at Kina
inden for tekstil mister markedsandele til Vietnam, Indien og
Bangladesh.

I mange lande bruger forbrugerne
en mindre andel af deres økonomi
på tøj end tidligere
I mange lande bruger forbrugerne en mindre andel af deres
økonomi på tøj end tidligere. Second-hand tøj er populært på
grund af bæredygtighed – og det er billigere end nyt tøj. Euler
Hermes vurderer, at hvor de danske husholdninger tidligere
brugte 4,5 procent af forbrug på tøj, er andelen i de seneste år
er faldet til 4 procent. Nedlukningen øgede denne trend, da
det var svært at gå i butikker, og fordi man ikke havde behov
for at opdatere garderoben.

8

Ud over ændringer i værdikæden, er branchens råderum
begrænset, for eksempel i forhold til bæredygtighed og de nye
forbrugsmønstre. Men der er fortsat mange virksomheder,
der kan forsikres, ikke mindst som følge af statsaftale med
EKF og kreditforsikringsselskaberne og her kan en
kreditforsikring begrænse fremtidige tab.

Fakta
En kreditforsikring hjælper virksomheder med at
kreditvurdere og overvåge deres kunder i ind- og
udland. Forsikringen udbetales, når den forsikrede
virksomheds kunder, ikke betaler eller går konkurs.
Som følge af den aktuelle globale krise skal der arbejdes
ihærdigt blandt retailers for at skaffe den fornødne
likviditet til at betale leverandører, og selv yderst
kapitalstærke virksomheder kan opleve mangel på
likviditet. Hvis det sker, har en forsikring stor værdi for
detailvirksomhedens leverandører. En forsikring
dækker 90% af tabet eksklusiv moms og udbetales, når
insolvenssituationen konstateres.

GULDSMEDEN
FRA ISLAND
“Vi står på fast grund og har positivt håb for fremtiden”. Sådan udtaler Sif Jakobsdóttir blandt andet i
dette interview med Wear, om tiden post coronakrisen. Guldsmed Sif Jakobsdóttir kommer fra Island og
etablerede i 2009 sit eget smykkefirma, Sif Jakobs, som hun driver sammen med sin mand. De har brugt
krisen til at gentænke deres forretning og komme ind til kerneforretningen og fokusere på denne. De har
skulle skære ting væk og fokusere på de ting, som de er bedst til.
Interview med Sif Jakobsdóttir, ejer, Sif Jakobs Jewellery

Beskriv, hvor din virksomhed og din organisation
står netop nu – post COVID-19?
Vi har haft nogle måneder med virkelig mange strukturelle
ændringer og nye måder at tænke vores forretning. Nu står vi
der, hvor vi er klar til at lancere nye tiltag og måder at arbejde
med vores kunder på. Vi er naturligvis – som alle andre
blevet mærket af et svækket marked, men vi er lykkes med at
vækste vores online shop og har initieret affiliate aftaler med
vores retailkunder, som også har været med til at gavne
onlinevæksten.

På hvilket punkt har COVID-19 påvirket jer mest
signifikant?
Omsætning – mest er det vores Travel Retail afdeling, som er
gået helt i stå fra den ene dag til anden. Vi blevet tvunget til at
skære ind til benet og skære ned på de omkostninger, der
ikke var absolut nødvendige. Vi har set meget på, hvordan vi
kan arbejde mere effektivt med systematisering af vores
kollektioner i forhold til produktion, samt hvordan vi kan
hjælpe vores retailkunder til endnu større succes.

Hvilken beslutning har du taget, der har været
den vigtigste for din virksomhed siden 10. marts?

Vi har netop initieret et affiliate online program med vores
eksportkunder, hvor de også får en bid af kagen, hvis de
generer onlinesalg, så hvis trafikken kommer derfra, får de
et cut af B2C onlinesalget. Det tror jeg på vil styrke eksporten
yderligere, da vi pludselig har en masse kanaler derude, der
frivilligt genererer omsætning til vores shop.

Hvilke top 3 råd vil du fokusere særligt på i den
nærmeste fremtid?
• Digitalisere vores forretning fra A til Z – herunder også
vores B2B processer.
• Fokusere på at vækste og blive dygtigere til onlinesalg.
• Arbejde tættere sammen med vores kunder og sikre
hinandens succes gennem partnerskab.

Fakta om Sif Jakobs
Etablerings år
Antal ansatte
Antal markeder
Antal kollektioner
Engrossalg
Egen webshop
Egne butikker Nej

2009
30
21
4 årligt
Ja
Ja

At vi ikke skulle gå i panik. Vi har fastholdt troen på, at vi har
et stærkt brand, som kan klare sig og som en stor
kundegruppe er loyale overfor. Det lyder måske lidt arrogant,
men det skal mere ses, som at vi ikke har mistet troen på at
det bliver godt, og måske på nogle områder bedre igen.

Hvad gør du som virksomhedsleder for at styrke
jeres eksport resten af året?
Jeg har sørget for, at vi husker både de store og de små
butikker derude. Vi har været eftergivende og haft forståelse
for ændringer i ordrer samt aftaler, og den goodwill kan jeg
allerede nu mærke har gavnet os især på eksportmarkeder.
Vi kommer til at hjælpe vores retailkunder meget mere og i
højere grad at være synlige og tilstede hos dem.
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DEUTSCHLAND ÜBER ALLES MODEEKSPORT NU OG FREM
Midt i en historisk vanskelig tid for mange virksomheder som følge af coronakrisen er der god grund til at
stille skarpt på de styrkepositioner i dansk eksport, som i høj grad har bidraget til at finansiere vores
velstand. For det er med stor sandsynlighed også de sektorer, der skal gøre det fremover. Her tænker de
fleste folk nok på medicin, maskiner, fødevarer og søfart, hvilket også er rigtigt, men de tørre tal giver al
muligt belæg for, at vi også bør kippe med flaget for den danske modeeksport.
Af Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel, Dansk Erhverv
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De to næststørste markeder – Sverige og Holland – er også
blandt de EU-lande, der ifølge IMF forventes at blive hårdest
ramt af coronakrisen med et BNP-fald i 2020 på henholdsvis
-6,8 procent. og -7,5 procent. Mens Sverige har stået lidt i
stampe som destination for den danske modeeksport, har
Holland været en solstrålehistorie med en vækst på 23
procent siden 2015 og en afsætning på hele 3,2 mia. kr. sidste
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Det vil påvirke tyskernes efterspørgsel negativt og også efter
danske eksportvarer såsom beklædning og fodtøj, som der
blev solgt for 9,8 mia. kr. af sidste år til tyskerne. IMF’s
prognose kom ud tilbage i april, og der er heldigvis spæde
indikationer på, at nedgangen i tysk økonomi måske ikke
bliver helt så voldsom som først spået. At der bliver et kraftigt
coronatilbageslag i 2020 på det suverænt største
eksportmarked for danske modevirksomheder ligger dog
fast. Heldigvis vil tysk økonomi nok vinde en hel del af det
tabte tilbage i 2021, men på helt kort sigt ser det mørkt ud.

mia. kr.

Maskiner

Der er bud efter danske brands rundt omkring i verden, men
der er især ét land, som trækker det tunge læs, når det handler
om at fylde ordrebøgerne op hos danske modevirksomheder.
Det er Tyskland. Vores sydlige nabo er med afstand det største
marked for branchen. Det er på den ene side fantastisk, at de
danske modeeksportører har så godt fat i det tyske marked,
som det er tilfældet, men det udgør samtidig en sårbarhed i
den aktuelle coronasituation. Tysk økonomi står nemlig ifølge
den internationale valutafond IMF til at tage et historisk
voldsomt økonomisk dyk med et fald i det tyske
bruttonationalprodukt (BNP) i 2020 på hele -7 procent.

De største sektorer i Danmarks
vareeksport i 2019

Medicin

2019 blev et rekordår for den danske modebranche med en
afsætning af beklædning og fodtøj i udlandet på i alt 35 mia.
kr. Det svarer til 4,8 procent af den totale danske vareeksport
sidste år, og det gør beklædning og fodtøj til den fjerdestørste
komponent i vores vareeksport. Det er stærkt gået og dækker
over en solid vækst siden 2015.

år. Hvis man går ned på de enkelte varekoder, kan man se, at
det især er fodtøj, sweatere, pullovere og cardigans, som vi
har langet over disken i Holland.
Sammenligner man med de øvrige hovedsektorer i den danske
vareeksport, har den danske modebranche faktisk
exceptionelt godt fat i hollænderne. Hos ingen af de andre
hovedsektorer er Holland den tredjestørste eksport
destination. Selvfølgelig puster havnen i Rotterdam, der
fungerer som transportmæssig indgangsdør til resten af
Europa, tallene noget op, men det forklarer ikke det hele.
Når vi taler udfordringer, kan vi imidlertid ikke komme uden
om Storbritannien. Landet har det tredjehøjeste
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En ting, der står forholdsvis klart i mine øjne, er, at den globale
økonomi og verdenshandlen vil opleve en historisk markant
nedgang i 2020, hvilket betyder, at danske eksport
virksomheder i faldende markeder skal kæmpe ekstra hårdt
for at opretholde omsætningen. Tager man så ja-hatten, vil jeg
vurdere, at den kreative, omstillingsparate, kvalitetsbevidste
og nytænkende danske modeindustri er godt rustet i en
skærpet global konkurrencesituation med faldende

Vækst i dansk vareeksport
fra 2015 til 2019

Maskiner

Rigtig meget kommer naturligvis til at afhænge af, om vi
kommer til at opleve en anden bølge af virussen og om, hvor
hurtigt verdens to største økonomier – USA og Kina –
kommer til hægterne igen. I skrivende stund er indikationerne
dystre med en kaotisk smitteudvikling i USA, hvor virussen
blusser op i visse delstater bl.a. Texas, Florida og Oklahoma,
som ellers er i gang med genåbning. Samtidig er der
forlydender om en anden smittebølge i Beijing.

Hvis danske modeeksportører er dygtigere og smartere end
deres konkurrenter, kan en krise udvikle sig til en mulighed
for at erobre markedsandele. Det krydser jeg i hvert fald alle
mine 10 fingre for.

Kraftmaskiner

Coronaepidemien har skabt maksimal usikkerhed omkring
udviklingen i verdensøkonomien, ligesom den har medført
uhørt store problemer med lukkede landegrænser, en
kollapset efterspørgsel og globale forsyningskæder, der er
blevet savet midt over af nedlukning, stigende protektionisme
samt et ønske i mange brancher om øget uafhængighed af
Kina som produktionsland. Det er som salig Niels Bohr en
gang sagde ”altid svært at spå om fremtiden”, men at spå om
fremtiden på bagsiden af en verdensomspændende
coronapandemi er tæt på umuligt.

international efterspørgsel. Som bekendt behøver man ikke
kunne løbe fra en løve, hvis bare man kan løbe hurtigere end
det andet potentielle byttedyr, som løven jagter.

Medicin

coronadødstal i verden. Risikoen for et hårdt Brexit med EU
ved udgangen af i år er overhængende i lyset af, at den britiske
regering tilsyneladende nægter at bede om en forlængelse af
de igangværende forhandlinger, og Black Lives Matterbevægelsen har åbenbaret voldsomme spændinger i det
britiske samfund. Ifølge IMF står britisk økonomi til et hug på
-6,5 procent i 2020 med kun en delvis indhentning af det tabte
i 2021. Som dansk modevirksomhed skal der kæmpes ekstra
hårdt for omsætningen på et stærkt udfordret britisk marked.
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NYE MULIGHEDER I
ÅRTIERS STØRSTE KRISE
Modebranchen er blevet negativt påvirket af coronakrisen på mange niveauer: produktionen er ophørt,
detailhandlerne er lukket, og efterspørgslen er faldet. Den perfekte storm, som ingen var forberedt på, og
som ikke går nogen forbi. To-tre måneder er revet ud af kalenderåret hos alle aktører i modebranchen, og
resten af 2020 handler om overlevelse, at få omsat lager til likvider og at få tilpasset strategi, organisation
og kommunikation. Både det korte og lange sigte er i spil – på samme tid.
Af Louise Byg Kongsholm, CEO, pej gruppen

Trods sundhedskrise og økonomisk krise skal der tænkes
langsigtet. De kommende sæsoner må ikke lide under, at den
nuværende sæson er sendt til tælling. Det har faktisk aldrig
været mere vigtigt at levere de kommende sæsoners
kollektioner, så de sidder lige i skabet. Der skal tjenes penge,
der skal lukkes huller, og der skal bygges reserver op til
kommende kriser. Sundhedskrisen må ikke blive til en
designkrise – så får vi et helt andet problem.

Det gør ondt, når likviditet
pludselig afgør alt
I ledelseslitteraturen findes der det, som kaldes for
Stockdale-paradokset. Det giver en god beskrivelse af
behovet for at balancere mellem realisme og optimisme.
Paradokset har fået sit navn efter den amerikanske
viceadmiral James Stockdale, der under Vietnamkrigen var
krigsfange i otte år. Efter sin løsladelse fortalte han, at han
aldrig mistede troen på at slippe ud i live, samtidig med at
han så den brutale virkelighed og de faktiske kendsgerninger
i øjnene. De fanger, der ikke overlevede, var optimisterne:
dem, der var overbevist om, at de var ude til jul, men som
mistede modet, når så det blev jul for anden gang. Læren
herfra er med andre ord, at det gælder om at tro på, at vi
kommer ud på den anden side, men samtidig at se realiteterne
i øjnene.
Trods krisetider oplever vi hos pej gruppen stor interesse for
at blive klædt på til fremtiden, og derfor har vi både et
stigende antal læsere på vores nyhedsmails og flere
abonnenter. Det er vi glade for. Vi tilstræber altid høj kvalitet,
aktualitet og relevans i vores redaktionelle arbejde, og vi ser
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frem til også i de kommende år fortsat at levere dette til
vores læsere. Dermed er coronakrisens paradoksale
konsekvenser også tydelige: Vi står midt i årtiers største
krise, men også med nye muligheder.
Selv om meget er sat på pause, og vi som virksomheder,
medarbejdere og forbrugere også har været sat på hold og
fået at vide, at vi skal udskyde eller vente, så venter fremtiden
ikke på os. Flere analytikere og brancheaktører taler om, at
modebranchen befinder sig i en eksistentiel krise og bliver
mærkbar anderledes efter krisen. Andre analytikere ser
dette som en lille parentes i den samlede modebranchens
historie. Sandheden findes nok et sted midt imellem disse to
holdninger, netop i erkendelsen af, at der også er noget at
lære af denne krise.

Nogle af de ting, som modebranchen og
detailhandlen har lært, og lige så godt kan tages
med videre, er følgende:
Modebranchen er en del af oplevelsesøkonomien. Når vi ikke
skal mødes til private arrangementer, møder og konferencer
eller på arbejde – så er der ikke samme interesse i at se godt
ud i nyt tøj.
Modebranchen er en del af en overflodøkonomi. I krisens
første uger gik danskerne amok i sortering, oprydning og
videregivelse til genbrug. Aldrig har de små genbrugsbutikker
modtaget så store mængder tøj.
Modebranchen er ikke en del af overlevelsesøkonomien. Når
pandemien raser, når toiletpapir, ovnrens og håndsprit bliver
en mangelvare i ren og skær panik, og når danskerne bliver
bange for eget helbred, job og samfundets fremtidige
eksistens – så står nyt tøj ikke øverst på sedlen.

Hvad kan vi ellers lære?
Man kan trække det kort frem, der hedder: Gem lidt på
kistebunden til dårlige tider. Vi lærte det specielt under
finanskrisen, og vi er blevet bedre til det. Særligt i de private
husholdninger er der i dag en solid økonomi og masser af frie
midler til forbrug. Det er der også i vores statskasse – og
netop derfor er der råd til store hjælpepakker. I modebranchen
hersker der ikke helt samme situation. I jagten på evig vækst
er forretningsmodellen blevet skruet stramt sammen, og
hver en tjent krone er blevet geninvesteret eller taget ud af
virksomheden.
Det gør ondt, når likviditet pludselig afgør alt. Det er næsten
skolelærdom for de fleste, men det er værd at gentage:
Robuste virksomheder med organisk vækst og penge på
kistebunden overlever i krisetider, mens virksomheder, der
har været på aggressiv vækstkurs og geninvesteret eller
taget udbytte, har det svært. Læringen må være, at jagten
efter vækst skiftes ud med profit og robusthed som mål.

Modebranchen er både analog og digital. I detailleddet fik
kun de butikker med en veldreven webshop ordre ind og de
modebrands, der tidligt begyndte på virtuelle salgsmøder,
har indhentet noget af det tabte. Fremtiden kommer til at
byde på fysiske butikker, da forbrugerne vil røre ved og prøve
tøjet. Fremtiden kommer også til at byde på fysiske
salgsmøder, kollektionsfremvisninger og messer – men i
samspil med det digitale.

En anden læring er, at frontlinjen bliver afgørende i krisetider,
da de sikrer fremtidig drift af virksomheden – både på kort
og langt sigt. En klassisk fejl i væksttider er, at hovedkontoret
og stabsfunktionerne vokser i antal og indflydelse, og at
ledelsen rykker for langt væk fra produkt og kunder. I en
krisetid går jagten ind på pseudoarbejde og ikke-kritiske
projekter, da fokus rettes mod det, der reelt giver værdi.
En tredje læring er, at når krisen ikke er selvforskyldt, så er
det nemmere at stå sammen og kæmpe for et fælles mål. Det
er ikke dårlig ledelse eller manglende engagement blandt
medarbejdere, der har resulteret i en krise. Samfundssind
handler ikke kun om de udsatte, men også om at sikre, at vi
har et robust samfund på sigte – med en stærk modebranche.
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ELSKER DU DINE
KUNDER NOK?
Vækst har holdt hånden over en lang række problemer i modebranchen, som nu er fuldt eksponeret. Mange
brands har simpelthen ikke nok kærlighed til deres produkt og deres kunder. Ledelsesekspert Christian
Ørsted kalder på nye spilleregler i dansk mode. Det har handlet om vækst og hastighed, som modebranchen
har sagt var en uomgængelig præmis, og nødvendig for at kunne konkurrere. Men vækst har holdt hånden
over en lang række problemer. Vækst har gjort problemerne i modebranchen usynlige, og COVID-19 har
afsløret, hvor sårbare mange modevirksomheder i virkeligheden er.
Interview med Christian Ørsted, forfatter, foredragsholder og ledelsesekspert
Interview og redigering af Lise Leonhard Hjorth, CEO, Inq

Den danske modebranche har forvekslet om, den var en
mode- eller en tøjbranche. Dem, der reelt er i modebranchen,
har en gensidig relation til deres kunder og er i position til at
inspirere og undervise kunderne i, hvad der vil gøre dem glade
– design, der skaber varighed og dybde. Men der er mange
brands, som er ved at finde ud af, at de bare er i tøjbranchen.
Der er nogle brands, som simpelthen ikke elsker deres kunder
og kundernes oplevelse af dem som brand – nok.

Den nye spilleregel er, at indtjening
per enhed skal hænge sammen!
Hvis du er så langt væk fra kunderne, at friskhed i sortiment
og display bliver det afgørende – så kan det være, at det ikke
er varen, der er noget galt med, men din relation til kunderne.
Det kan være, at den magt, du har troet, du har haft ved at
lave den rigtige kollektion på det rigtige tidspunkt til den
rigtige pris, i virkeligheden ikke har eksisteret – der har bare
været vækst, der har været opgangstider. Det har været
mindre synligt, når du ikke har ramt plet.
Og det ser vi nu med COVID-19. De ting, som forbrugerne
gerne vil have, er stadig i vækst. Der er jo nogle, som klarer
sig godt, og som har produkter, der er attraktive længe. Og
det handler ikke om super vækst – men om knaphed.
Knaphed som faktor over for forbrugeren har vist sig at være
helt afgørende. Nogle brands ligger i index 300 efter
COVID-19.
Nogle danske brands er så hårdt eksponeret på en
forsyningskæde, der hele tiden skal levere nyt. De tjener
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utrolig lidt per enhed, deres indtjening ligger på volumen. Og
det, der kan hjælpe os til at håndtere usikkerhed og
uforudsigelighed – det er, at der også er en rimelig indtjening
per enhed. Det er ikke holdbart at have lav indtjening per
enhed og så klare den på volumen. Den nye spilleregel er, at
indtjening per enhed skal hænge sammen! Det er det, der gør,
at vi kan have en fornuftig forretning selv med et lavere
enhedssalg.
Og så skal vi tilbage til forbrugerens oplevelse af knaphed.
Forbrugeren har vænnet sig til, at man med god ret kan gå ind
og forlange rabat eller jagte tilbud på det nyeste – fordi der er
overflod. De brands, der klarer sig godt, skaber følelsen af, at
det er noget særligt at kunne købe det, de har. Der er ikke
ubegrænsede mængder af det, og der er ikke ubegrænsede
alternativer, og det er ikke uaktuelt i morgen. De fleste af os
længes efter ting, vi kan stå ved at købe – fordi de holder
længere.
Opbremsningen post COVID-19 gør det tydeligt, om dit brand
er et af de brands, som kunderne elsker og har tillid til. Jeg
tror, vi er mange, som ikke har tillid til de brands, som
overkommunikerer pris og tilbud. Og den komplette
falliterklæring for dit brand i evnen til at skabe en
kundeoplevelse og en kunderelation, er hvis dit salg
forsvinder til fordel for onlinehandel. Så er det netop et
udtryk for, at købsoplevelsen er drevet af pris. Konkurrenten
er ikke e-handel.
Det er bare symptomet på, at man ikke har kunderelationen,
og at man ikke er i stand til at skabe kundeoplevelsen. Det er
simpelthen ikke turen ned i din butik værd. Og når de er i
butikken, er oplevelsen så dårlig, at de har tid til at tjekke
onlinepriser på mobilen. De føler ingen forpligtelse, loyalitet
eller relation.

Christian Ørsteds Top 3 til din ledelse, post
COVID-19:
Det, der er vigtigt nu, er at vi i vores virksomheder og i vores
organisationer kan håndtere forandringer og uforud
sigelighed. Derfor er tryghed vigtigere end motivation.
Medarbejderne bliver motiverede af, at der er krise, der skal
ske noget, det er svært, det går stærkt. De har brug for
opbakning og tryghed til at tale om, hvordan vi løser
problemerne bedst muligt. Så, hvordan gør vi det?
#1: I skal formulere, hvad er det for en opgave, I skal løse – ex.
hvad er det for en kundeoplevelse, I prøver at skabe, hvad er
det I prøver at opnå? Dette er rammen.
#2: Du skal invitere til deltagelse og feedback, kritik og andre
synspunkter. Det er der, hvor mange ledere tror, de er gode.
Men det kræver en aktivt opsøgende invitation – ligesom
dygtige sælgere, der hele tiden er ude hos kunderne og både
stiller spørgsmålene og interesserer sig nok for svarene til, at
de får alt muligt at vide.

Fakta om Christian Ørsted
Christian Ørsted har 20 års erfaring som underviser
og rådgiver for tusindvis af ledere i danske og internationale virksomheder og organisationer, bl.a. FN,
Novo Nordisk, Røde Kors, Mærsk, Udenrigsministeriet,
Danske Bank og en lang række modevirksomheder.
Han er en efterspurgt foredragsholder inden for
ledelse og forfatter til bestselleren ’Livsfarlig Ledelse’
og ’Fatale Forandringer’, som netop nu ligger nr. 1 på
bestsellerlisten.
Hent et gratis kapitel fra hans seneste bog ’Fatale
Forandringer’ på christianorsted.dk

#3: Hvordan vælger du at reagere, når der er nogen, der siger
noget, du ikke vidste i forvejen eller tænker anderledes om?
Nogle ledere siger, at kritik skal være konstruktiv. Det er
FORKERT. Det er din respons på kritik, der skal være
konstruktiv – ellers tier medarbejderne stille. Og alt det,
som medarbejderne tier stille om, er ting, du tror, du har styr
på – men i virkeligheden hverken har styr på eller mulighed
for at gøre noget ved.
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VISNER DEN
GRØNNE OMSTILLING
Med hele 22 forskellige brand og salg på 58 markeder, skal man holde tungen lige i munden på alle fronter,
også den grønne omstilling. Wear har talt med Jens Obel, medejer af DK Company A/S om de
produktionsudfordringer branchen har fået i forbindelse med coronakrisen. Ud over at være dybt
involveret i den daglige drift, har Jens Obel været Formand for tekstilsporet i Klimapartnerskabet og han
har de seneste år ligeledes varetaget en bestyrelsesplads i Global Fashion Agenda.
Interview med Jens Obel, medejer, DK Company A/S

Er den grønne omstilling i branchen kørt af
sporet?
Det er nok ikke en hemmelighed, at den grønne omstilling tog
en pause i ugerne lige efter nedlukning af Danmark og den
øvrige verden. Vi fik selvfølgelig en mindre advarsel, da Kina
lukkede ned inden den øvrige verden, men vi havde ikke set,
at coronakrisen skulle ramme os så hårdt, som den er endt
med at gøre.
Men nu er vi tilbage på sporet, hvilket jeg tror, den øvrige
branche også er. Coronakrisen har ikke ændret på den
omstilling, som er og bliver nødvendig. Udover at vi som
virksomhed fastholder fokus på omstillingen, så er alle vores
ansatte i design og produktion, fuldt engageret og dedikeret
til en mere ansvarlig produktion, det ville vi ikke kunne
stoppe.

Hvordan er branchens supply chain blevet
påvirket?
Vi havde nok lidt glemt, hvor meget Kina fylder i vores
branche. I en travl hverdag er det naturligt hvor og hvem vi
handler med og vi tænker slet ikke over hvor, meget vi får
direkte eller indirekte fra Kina. Med coronakrisen blev det
tydeligt, hvor afhængige vi er af Kina. Den koncentration er
for usikker og vi vil helt sikkert se, at større dele af
produktionen fremover vil blive flyttet til lande tættere på
Europa eller til Europa.
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Det betyder, at vi skal finde nye leverandører, hvilket tager
tid. Vi kan ikke tage for stor risiko i forhold til
leveringssikkerhed og kvalitetsniveau, da vores kunder og
slutforbrugere har samme høje kvalitetskrav, som før
coronakrisen. Samtidig med at produktionen skal spredes
mere ud blandt landene, skal vi holde øje med prisstigninger,
selvom vi allerede nu har oplevet kraftige stigninger på bl.a.
fragt. Her vil nogle brands selvfølgelig være mere følsomme
end andre.

Kan den grønne omstilling hjælpe os på
eksporten?
Ja det kan det godt. Vi oplever allerede nu, at vores største
kunder og forhandlere i hele verden stiller stadig større krav
til os som leverandør. De har ofte ikke samme krav, så vi skal
tilpasse på mange områder for at kunne levere til de store
online salgsportaler, kæder og department stores.
Hvis vi ligeledes bliver pålagt CO2 afgifter, som der politisk
tales om på EU niveau, vil de brands, der har omstillet
produktion, jo have en kæmpe fordel.

Hvad betyder Klimapartnerskabet for vores
branche?
Det betyder mest på det nationale plan, da hele opgaven gik
ud på at reducere CO2 niveauet med 70 procent i Danmark
inden år 2030. Vores branche har desværre det største CO2
aftryk ude i produktionslandene, hvor ændringer er svære,
men ikke umulige, at få igennem.

I den offentlige debat har jeg da bemærket, at modeindustrien
ofte er blevet nævnt som en af de helt store udfordringer i
forhold til et bedre miljø og her er de nationale og
internationale udfordringer ofte blandet sammen. Men hele
øvelsen har med sikkerhed været med til at vise Regeringen
og det øvrige Folketing, at vores branche er seriøs og har et
oprigtigt ønske om ændringer.

Vi havde nok lidt glemt,
hvor meget Kina fylder
i vores branche

Hvor langt er DK Company kommet i den grønne
omstilling?
Det er ikke nemt at svare på. Men jeg vil anslå, at vi er 35-40
procent bæredygtige i forhold til en målsætning på 100
procent. Om det er nok, kan man jo altid diskutere. Men vi
arbejder stenhårdt på flere forbedringer og mange af vores
kollektioner er helt oppe på 70-80 procent bæredygtige på
fiberniveau.
Alle quick-fix tiltag som fragt, emballage, plastik osv. har vi
taget og vi er også kommet længere i omstillingen end vi
faktisk kommunikerer til omverden. Den grønne omstilling
er nu en naturlig del af vores DNA.

Fakta om DK Company
Skal der lovgivning til eller kan branchen selv?
Jeg ville ønske, at branchen selv kan omstille sig og lave de
ændringer der nødvendige. Men det ser ud til at blive svært at
enes om de ’minimumskrav’, der skal til. Vi kunne sikkert
blive enige her i Danmark, men global enighed er en
udfordring. Hvis eller rettere sagt, når der kommer
lovgivning, skal det som minimum være på EU niveau.
National lovgivning vil stille den danske modebranche
dårligt i forhold til den hårde internationale konkurrence.

Etablerings år
Antal ansatte
Antal markeder
Antal brands
Engrossalg
Egen webshop
Egne butikker

2001
2300
58
22
Ja
Ja
200 (inkl. partnerbutikker)

Er forbrugerne klar til at betale mere for deres
tøj?
Lige nu oplever vi ikke, at forbrugerne er villige til at betale
mere for deres modetøj – heller ikke selvom det bliver mere
bæredygtigt. Så vores opgave er helt klar, bliv mere
bæredygtig til samme pris. Derfor påtager vi os – og det
meste af modebranchen, de udgifter der eventuelt er i
forbindelse med højere priser i produktionen. Det er også en
investering vi er klar til at tage og jeg er sikker på, at vi nok
skal lande på et bedre prisniveau i takt med at hele industrien
omstiller produktionen.
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HVISK HOLDER
FORTSAT FOKUS PÅ USA
HVISK er målrettet gået efter moderne forhandlere, der både var gode traditionelle retailere, men som
ligeledes var kommet i gang med en digital tilstedeværelse. På den måde oplever de faktisk, at deres
forhandlere har været godt rustet til at stå imod coronakrisen. Wear har stillet ejer, Michael Aoun fem
spørgsmål om tiden efter coronakrisen.
Interview med Michael Aoun, ejer, Hvisk

Beskriv, hvor din virksomhed og din organisation
står netop nu – post COVID-19?
Bedre end vi frygtede for bare to måneder siden, hvor vi som
alle andre, nærmest var i chok. I perioden 1. januar - 31. maj
2020 har vi haft en omsætningsvækst på hele 40 procent i
forhold til samme periode sidste år. Der er ingen tvivl om, at
vi er blevet godt hjulpet af vores strategi, hvor vi fra starten
valgte at satse på forhandlere, der har en stærk
tilstedeværelse online og på sociale medier.

På hvilket punkt har COVID-19 påvirket jer mest
signifikant?
Vi er igennem de seneste måneder blevet bekræftet i, at
vores strategi virker og at vi kommer styrket igennem krisen.
Vores brand taler i høj grad til den yngre forbruger, der helt
ubesværet shopper online – gerne via sociale medier eller i
den fysiske multibrand forretning med en skarp profil.

Hvilken beslutning, som du har taget, har været
den vigtigste for din virksomhed siden 10. marts?
I forbindelse med nedlukningen af Europa var vi nødsaget til
at opsige nogle medarbejdere. Der var på det tidspunkt meget
usikkerhed omkring fremtiden og som et forsigtighedsprincip,
var vi nødt til at beskytte virksomheden. Det viste sig
heldigvis, at coronakrisen ikke fik nogen nævneværdig
effekt på vores samlede vækst og vi har derfor sidenhen
genansat medarbejderne, og vi er i dag trådt ud af
lønkompensationspakken.

Hvad gør du som virksomhedsleder for at styrke
din eksport resten af året?
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Vi må arbejde endnu tættere sammen med vores gode
agenter og distributører, bl.a. via online møder og en
fokuseret videreudvikling af et digitalt showroom. Samtidig
med en stærk tro på at vores grundlæggende strategi virker,
vil vi fortsætte intensivering af PR og SoMe aktiviteter. Et
særligt eksportmarked er USA – som vi trods krisen, vil
fortætte med at udvikle.

Hvilke top 3 områder vil du fokusere særligt på i
den nærmeste fremtid?
• Fortsætte arbejdet med bæredygtighed, som er et
nødvendigt konkurrenceparameter.
• Efter sommerferien går vi i luften hos større online
retailers og department stores i USA.
• Fortsat tilpasning af virksomheden til en digital fremtid.

Fakta om Hvisk
Etablerings år 2017
Antal ansatte 16
Antal markeder 10
Antal kollektioner 4 Årligt, Express og NOOS
Engrossalg Ja
Egen webshop Ja
Egne butikker Nej

VELFUNGERENDE LOGISTIK
ER ET MUST FOR HANDEL
Der spekuleres i øjeblikket en del i, om globaliseringen går tilbage, om dannelsen af rivaliserende
økonomiske blokke, om kortere forsyningskæder, om produktion der hjemtages og om vækst i hjemlige
industrier. Midt i en pandemi er det bestemt ikke overraskende, at pessimister og kritikere af
globaliseringen føler en vis retfærdighed; for enhver, der tidligere har været skeptisk over for den globale
samhandel, har fået nye årsager til fortsat at være det.
Af Susanne Katja Kristensen, Marketing Manager, DHL Express Danmark

Globaliseringen vil tage fart igen

Vi har behov for at være mere globalt forbundet
– ikke mindre

Det kan godt være at der er et massivt fald i den globale
samhandel lige nu, men hos DHL tror vi på, at globaliseringen
vil tage fart igen. I løbet af denne krise har mange globalt
orienterede virksomheder været i en meget bedre position
end virksomheder med et rent nationalt eller regionalt fokus.
Det giver mening: virksomheder, der kun er aktive i ét land,
er fuldstændig underlagt den lokale situation. Virksomheder
med fodfæste i mange lande er på den anden side stærkere og
mere fleksible. Hver branche er naturligvis forskellig, men
der er en tendens til, at internationalt orienterede
virksomheder har større modstandskraft i denne tid.

Vi befinder os i en alvorlig krise. Verdensøkonomiens kraftige
nedgang som følge af COVID 19-pandemien ser værre ud end
den globale finansielle krise i 2008. Ifølge World Trade
Organization (WTO) kan den globale handelsstrøm falde med
op til en tredjedel i år. Og forudsigelser for kapitalstrømme
taler samme sprog med et forventet fald i de direkte
udenlandske investeringer på op til 30-40% i 2020/21. Rejser
på tværs af landegrænser falder også kraftigt. Antallet af

Vi byder åbenheden velkommen
Den globale arbejdsdeling er fortsat afgørende for velstand.
Mere åbenhed og dermed adgang til verdensmarkedet
betyder større modstandsdygtighed. For små virksomheder
og iværksættere, hvis salg lokalt er gået helt i stå, er der
eksempelvis et stort potentiale i e-handel (inklusiv
forsendelse af varer på tværs af landegrænser). DHL har i
mange år samarbejdet med internationale partnere for at
yde støtte på dette område.
I dag sidder vi alle på første parket og oplever, hvor meget af
vores velbefindende, der afhænger af handel, velfungerende
logistik og det, at vi er digitalt forbundet på globalt plan.
Forestil dig hvordan denne pandemi ville have taget sig ud for
et par årtier siden – uden avancerede e-handelssystemer,
uden en stærk global it-infrastruktur og uden teknologier,
platforme og smartphones til at forbinde os. Alt det vi har
opnået, gør det muligt for os at opretholde en større
kontinuitet end det tidligere ville have været muligt.
passagerer, der flyver internationalt, forventes at falde med
op til 1,5 milliarder i år. Disse og forskellige andre effekter af
krisen i økonomien sætter mange mennesker, virksomheder
og brancher på en alvorlig prøve.

Selv når vi er isoleret, har vi adgang til en uendelig mængde
digital viden, information og underholdning. Vi kan med
sindsro konkludere, at e-handel i kombination med
førsteklasses logistik er blevet en vigtig livline i dag.
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RELATIONER HAR ALDRIG
VÆRET VIGTIGERE
Har branchen grundlæggende ændret sig og hvordan forbereder man sit internationale salg fremover. Det
har Wear taget en snak om med Jacob Valdemar, som ejer det internationale agentur, Vald Agency, der
blandt andet sælger Henrik Vibskov og Vibe Harsløf udenfor Skandinavien. Hvordan sikrer man en tæt
dialog med kunderne og er det muligt at finde nye kunder uden at kunne mødes, samtidig med man skal
benytte nye digitale løsninger til kollektionsfremvisninger.
Interview med Jacob Valdemar, ejer, Vald Agency

Vil coronakrisen grundlæggende ændre
modebranchen?
Det korte svar er nej, men det er klart, at krisen har være med
til at fremrykke digitaliseringen inden for både produktion,
wholesale og retail. Samtidig har krisen også været med til
trykprøve nogle designere og detailkoncepter, der måske
allerede skrantede inden Corona. Men på kolllektionsniveau
vil nogle brands vælge at skære ind på antal kollektioner og
ændre på leveringsterminer eller ændre i bredden af
kollektionerne.
Det grønne aspekt vil nok også få et opsving og blive mere
interessant, da det i de kommende sæsoner handler om at
differentiere sig og være lidt bedre end de andre, og ja
bæredygtig er et parameter at være bedre på, som relativt
nemt kan implementeres til en vis grad. Men jeg har min
tvivl, om der er tale om en grundlæggende forandring, som
primært er mere end blot en midlertidig tilpasning.
Jeg er dog som først nævnt stensikker på, at vi vil se en mere
digital tilgang til produktion, pr, engros- og detailsalg
ligesom en ændret tilgang til modemesser og modeshows.
Der vil blive afholdt færre modeshows og blandt dem som
laver modeshows, vil mange gøre det digitalt og med meget
få gæster – om nogen overhovedet. Det skyldes, at
internationale indkøbere og presse ikke rejser rundt i hele
verden som før krisen samt skærpede krav til større
forsamlinger.
Når indkøberne fravælger rejsedestinationer, vil modeugerne
i hele verden være nødt til at fokusere mere på det nationale
og om muligt regionalt. Vi vil i den sammenhæng se, at Paris
og New York – på sigt, vil blive styrket internationalt i
forhold til den øvrige modeverden. De har en meget stærk
historie og tiltrækning på internationale indkøbere,
designere og presse.
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Hvordan vil coronakrisen ændre det
internationale salg?
Salget vil helt klart blive påvirket. I starten af krisen forsøgte
kunderne at annullere eksisterende ordre og komme ud af de
kontrakter, der var indgået. Der var nærmest panikstemning.
Fremadrettet for 2020-2021 er det min vurdering at
eksporten vil falde mellem 20-50 procent på forhåndsordre,
samtidig med at flere af vores internationale kunder muligvis
vil lukke.
Alle brands kigger på deres webshop og sociale medier for at
optimere salget direkte til forbrugerne, samtidig med man
undersøger mulighederne for at sælge på de store globale
salgsplatforme. Det vil give et øget salg online, men ikke nok
til at opveje det salg man eventuelt har i den traditionelle
detailhandel.

Kan digitale løsninger afløse det personlige salg?
Når det er svært eller direkte umuligt at mødes fysisk, skal
man jo finde en digital løsning. Vi tilbyder alle vores kunder
et konferenceopkald, hvor vi gennemgår kollektionen med
indkøberen. Forinden det, har vi fremsendt en udvidet
lookbook, hvor alle nødvendige informationer er tilgængelige,
således at de er klædt godt på til online-mødet.
Skulle indkøberne efterfølgende ønske at se og mærke en
eller flere prøver, sender vi dem til kunden med en returlabel.
Det er med stor spænding vi går ind i disse løsninger.
Hvordan virker wifi hastigheden, lyssætning, kan man holde
fokus osv. – alt sammen noget som vi ved påvirker salget og
købsoplevelsen. Det kommer ikke til at måle sig med et
konkret møde, men i nogle tilfælde kan det måske være fint
for både at spare penge og rejsetid for indkøberne.

Hvordan påvirkes kunderelationerne uden det
fysiske møde?
Der er to typer kunder. Dem vi kender og har en tæt dialog
med og dem som vi endnu ikke har mødt eller kun har haft
kortere møder med. Den første gruppe er nemmere at
håndtere og vi er faktisk kommet tættere på mange af dem,
da vi nu har tid til en dybere dialog i og med, at mange har
siddet hjemme og haft mere tid. Den personlige snak er klart
også stimuleret af, at vi alle har været i samme båd og har
haft behov for at dele erfaringer. Hvorimod den anden gruppe
er væsentligt sværere at følge op på.

Kan man få nye kunder uden at mødes?
Det er klart en udfordring og vi forsøger at kontakte nye
kunder via nyhedsbreve med en fortælling om vores brands
og designere. Så vi har øget vores fokus på den digitale
kontakt, samtidig med vi har måtte se på vores salgs- og
leveringsbetingelser. Kan vi tilbyde bedre betingelser, nu
hvor kunderne ikke har mulighed for mødes fysisk og selv
vurdere kollektionerne.
Vi vil ligeledes benytte en salgsplatform, som hedder Joor.
com, hvor vi kan lægge vores kollektioner op, så internationale
indkøbere kan se kollektionen og samtidig lægge ordre.
Gennem Joor.com får vi også adgang til brugerdata, som vi
kan benytte til at kontakte nye og mulige kunder, som vi
måske ikke havde kendskab til på forhånd. Faktisk har vi
kunder, som kun vil købe ind via Joor.com. Der er
internationalt 200.000 indkøbere på denne platform, så jeg
glæder mig til at se om det kan aktivere nye relationer
derigennem.

skærm, hvilket er en stor udfordring. Så på den måde tror jeg
modebranchen vedbliver at være lidt old school – trods det,
vil det nok være muligt på “essentials” produkter, hvor
ændringerne ikke er så store fra sæson til sæson.

Har krisen øget interessen for agenter?
Ja det har den. Jeg har oplevet en kraftig stigning på
henvendelser også fra brands, som jeg ikke tidligere havde en
mulighed for at komme i kontakt med. Det skyldes i høj grad,
at virksomhederne søger fleksibilitet i deres lønomkostninger,
men også at man i en krise finder ud af, hvor vigtigt det er
med tætte kontakter og relationer til sine kunder, hvilket en
god agent ofte er bedre til end f.eks. en sales manager i et
fremmed land langt væk fra det marked, man ønsker at være
repræsenteret på.

Fakta om Vald Agency
Etablerings år
Antal ansatte
Antal brands
Showroom

2013
6
10
København, Paris og New York

Kommer vi væk fra fysiske salgskollektioner?
Mode er følelser og narrativer, det skal ind under huden
gennem sanserne, som taler til vores identitet og den
sameksistens vi har med verden lige nu og her. Det kan den
digitale verden til topkarakter, men selve produktet er der en
udfordring med, da det er svært at vise den rigtige farve,
pasform mv. Ofte viser farver sig forskelligt fra skærm til
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MODEBRANCHEN SKAL
OMFAVNE DIGITALE LØSNINGER
I mange år har man talt om den digitale transformation. Modebranchen er en innovativ branche som for
alvor har omfavnet den digitale omstilling i forbindelse med coronakrisen – bedre sent end aldrig. Der er
holdninger til teknologi, særligt i en branche hvor følelser fylder meget. Wear har talt med Jesper
Bjerregaard, CEO & Grundlægger, Spy System og Jakob Wisnewski, direktør, House of Ecom om
modebranchens tilgang til B2B salg og webshop i skyggen af coronakrisen.
Interview med Jesper Bjerregaard, CEO & Medejer, Spy System

Har coronakrisen øget den digitale
efterspørgsel?
Der er ingen tvivl om, at krisen har fået modebranchen op i
gear i forhold til digitale løsninger og automatiseringer.
Situationen har tvunget branchen til at tage digitale
løsninger i brug, særligt på B2B salg, men også på andre
områder. Det, som er interessant, er at der har været en
kraftig efterspørgsel fra både wholesale og retail. Begge dele
af branchen har fået øjnene op for nødvendigheden af digitale
løsninger.

Har der været ønsker om nye funktioner?
Vores løsning har flere funktioner, men der har været særligt
fokus på de udfordringer, der er med salget, når det fysiske
møde ikke er en mulighed. Så vi har udviklet Market of
Brands, hvor man som modevirksomhed kan præsentere
hele sin kollektion for kunder i hele verden. Altså en
salgsplatform hvor det fysiske møde ikke længere er
nødvendigt, men kan suppleres med et møde via Zoom eller
Facetime, så man holder den personlige kontakt.

Er indkøberne klar til at benytte digitale
løsninger?
For størstedelen, Ja. Nogle indkøbere er selvfølgelig lidt
afventende, men coronakrisen har på mange måder hjulpet
os alle til at blive mere fortrolige med digitale løsninger.
Særligt de store butikker, kæder og salgsplatforme har
omfavnet de nye digitale løsninger. Det er nemmere for
indkøberne at holde fokus på fakta fremfor følelser.

Kræver jeres løsninger specialviden eller kan alle
bruge dem?

22

Jeg mener oprigtigt, at vores løsninger er nemme at gå til. En
stor fordel er, at vi kun laver løsninger til modebranchen og at
vi selv kommer fra branchen. Det giver os en omfattende og
dybdegående indsigt i branchen, som vi med fordel kan
omsætte i de færdige løsninger.

Men grundlæggende har branchen i lang tid haft
teknologiforskrækkelse og haltet bagud i forhold til andre
brancher. Coronakrisen har fået modebranchen til at hente
terræn og jeg er sikker på, at vi kan blive virkelig stærke og
måske ligefrem et forbillede for andre brancher indenfor de
kommende år.

Hvor er den største gevinst ved at bruge disse
løsninger?
I omkostningerne for at sige det kort. En af branchens helt
store omkostninger ligger i salget, hvor der er omkostninger
til kollektioner, modemesser, showroom, sælgere eller
agenter. Hvis man udnytter og omfavner de digitale
løsninger, vil man kunne opnå væsentlige besparelser og et
mere effektivt salg.

Om Spy System
Spy er et forretningssystem til mode og livstils
branchen. Udviklet med udgangspunkt i branchen
og konstant i udvikling. Det er It på den ”textilske”
måde.

Interview med Jakob Wisnewski, direktør, House of Ecom

Var modebranchen klar til COVID-19?
Det korte svar er nej. Jeg tror ikke nogen i modebranchen var
klar til det, vi har oplevet i forbindelse coronakrisen. Ingen
have forstillet sig en så hurtig ændring i marked og
forbrugeradfærd.
Jeg vil dele modevirksomhederne op i to grupper. Den ene
gruppe var dem som pludselig oplevede, at deres normale
engrossalg stoppede fra den ene dag til den anden, og derfor var
tvunget til at finde nye salgskanaler – her var en webshop
oplagt. Den anden gruppe var dem som har en webshop, men de
havde behov for en strategi til at optimere og effektivisere den.

Har coronakrisen øget fokus på webshops?
Ja, helt klart. Vi har kunder som virkelig har fået øjnene op
for, hvor mange muligheder der er i en veldrevet webshop i
forhold til salg, men lige så vigtigt i forhold til dialog med
slutforbrugerne. Men coronakrisen gav også usikkerhed, så
modevirksomhederne var forsigtige, da det er en væsentlig
investering.

Oplever du, at der er afsat flere penge til
webshoppen?
Ja, det gør jeg. Der er en større velvilje til at mødes og tage
beslutninger omkring udviklingen af deres webshop. For
nogen er det af nød, da de ikke havde andre salgskanaler. Og
dem, som allerede havde en webshop, har taget
investeringsbeslutninger hurtigere end før krisen.

Hvordan bliver fremtidens webshop?
Ved godt det er sagt mange gange før, men dem som vinder, er
dem som forstår at lave et godt bindeled mellem den fysiske
butik og online. Den grundlæggende teknologi er tilstede og
har aldrig været billigere. Men krisen har åbnet for nye
muligheder som f.eks. live personal shopper via Zoom eller
Facetime. Men vi kommer også til at se en kraftig udvikling i
mulighederne med Augmented Reality, som lige nu mest
bruges som gimmick og markedsføring.

Et godt råd?
Hold øje med udviklingen. Men vigtigst er at være seriøs med
sin webshop, bevar fokus på driften og optimering. Brug dine
investeringer klogt – hvilket vi gerne hjælper med.

Hvorfor outsource sin webshop drift?
Grundlæggende for at få fleksibilitet i sine ansættelsesforhold
og kvalitet i driften, men i lige så høj grad for at kunne komme
hurtigere i gang. Det kan være svært at finde medarbejdere
med de rette kompetencer og mange af de kompetencer, man
skal bruge, berettiger ikke nødvendigvis til fuld- eller
halvtidsstillinger. Der er i stor grad tale om specialister, hvis
evner kun skal benyttes få timer om ugen, hvor andre skal
bruges væsentligt mere.
Ofte bliver specialister gjort til generalister i form af
Webshop Manager for at kunne retfærdiggøre deres
ansættelse. Men derved opnår man ikke den brede viden,
som er vigtig for at drive en effektiv webshop, til stor
frustration for virksomhedsejerne.

Om House of Ecom
House of ecom er en af de første danske virksomheder,
der udelukkende beskæftiger sig med outsourcing af
webshop drift. Efter mange års erfaring med drift af
webshops startede Jakob Wisnewski House of ecom i
december 2019. Senere blev Dennis Møller partner i
virksomheden, der i dag tæller 5 ansatte og et bredt
netværk af freelancere.
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MAN SKAL ALDRIG LADE EN
GOD KRISE GÅ TIL SPILDE
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill,
tidligere premierminister i Storbritannien
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