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FORORD
Af Nikolai Klausen, direktør, Wear

Coronakrisen har ikke gjort det nemmere for detailhandlen.
Men hvordan kommer krisen til at påvirke branchen og kan
der komme noget godt ud af krisen? Tilbage i marts måned
var der krise- og panikstemning i modebranchen. Butikker
blev lukket i hele Europa og salget stoppede fra den ene dag
til den anden. En del af omsætningen blev flyttet over på
online, men slet ikke i det niveau som der blev tabt i de fysiske
forretninger.
En ting er at der blev lukket, en anden ting er ikke at vide,
hvornår der bliver åbent igen. En uvished som er helt umulig
at gennemskue i en branche, hvis dynamik er forhåndsordre
og leveringer mellem fire og tolv gange om året. Branchen
ville modtage varer til hele foråret og det kommende efterår,
selvom butikkerne i hele Europa fortsat ville være lukket.
Det er min vurdering, at der er lys for enden af tunnelen.
Måske ikke for alle, men for de bedste og mest veldrevne
detailhandlere har coronakrisen være med til at styrke deres
forretning. Der er blevet taget vigtige strategiske
beslutninger og fremrykket investeringer, som måske var
planlagt til de næste fire til fem år. Disse ændringer vil styrke
virksomhederne og gøre dem mere solide til de kommende år,
hvor konkurrencen fortsat bliver hård.
Wear har i dette magasin spændende og indsigtsfulde indlæg
og interviews fra branchefolk og aktører, som jeg håber vil
kunne inspirere og skabe dialog til fordel for en endnu bedre
detailhandel.
God læselyst.
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FREMTIDENS DETAILHANDEL
HEDDER NEW RETAIL
Dansk detailhandel er en cancerpatient, der ikke kan vente et årti på sin medicin. Den gode nyhed er, at
behandlingsprotokollen allerede er opfundet og afprøvet. Fremtidens detailhandel drejer sig om
menneskelig kontakt og om at skabe oplevelser for brugerne. Det er efterhånden klart for de fleste, at
dansk detailhandel ikke er, hvad den har været – og at de gode gamle dage heller ikke kommer igen.
Fremtidens detailhandel hedder New Retail og den er her allerede.
Af Jacob Johansen, International forretningsrådgiver, forfatter og taler

en ny restaurant. Der er brug for noget helt andet: Der er
behov for, at dansk detailhandel helt grundlæggende
gentænker sin rolle.
Spørgsmålet, der skal besvares, er, om den fysiske butik
overhovedet skal have lov at eksistere – og hvis ja, hvorfor
man vil have kunderne ind i butikken?
Vil man besvare dette spørgsmål ordentligt, skal man turde
erkende, at fysisk retail aldrig nogensinde igen vil blive den
nemmeste måde at shoppe på. Det er der to grunde til. For det
første er der fuld transparens, når man handler fra sin sofa.
Der er et større udvalg, og man kan sammenligne priserne
fra forskellige butikker. For det andet er det nemmere. Der er
ingen skrigende børn, ingen trængsel og ingen lukketider.

I årevis har provinsens gågader haft problemer med at fylde
butikslokalerne, for kundestrømmen svigter, og tendensen
sætter sig nu igennem i Danmarks største byer. Det er
positivt, at detailhandlen har erkendt, at den er under pres.
Men det er også på tide at erkende, at museskridtenes tid er
ovre. Der er er brug for at tage fat, hvor det virkelig gør ondt,
og det gøres ikke bare ved at ændre lidt hist og her.
Mange års nedskæringer på serviceniveauet i butikker, der er
blevet indført under dække af at være til kundernes bedste,
men som primært har haft sigte på at spare penge, er mange:
Forsøg på reduktion af køer, oprettelse af hurtigkasser og lidt
tilføjelse af online-butikker – som supplement til de fysiske
butikker, har ikke fundamentalt hjulpet.
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Tiden er mange steder løbet fra butikkerne, og resultatet er,
at folk ikke bare har oplevet et forringet serviceniveau. De
voldkeder sig i butikscentre og på gågader landet over. Det er
ikke nok at anskaffe sig et fitnesscenter som lejer eller åbne

Det betyder ikke, at dansk detailhandel skal give op. I stedet
skal man finde sin nye rolle – og vil man have et kig ind i
fremtiden, bør danske detailhandlere være de første ombord
på flyveren til Kina, når den igen afgår. Dér har jeg selv tilbragt
en stor del af de seneste 20 år med at arbejde med globale
virksomhedstransformationer, og dér kan man ved selvsyn
konstatere, at fremtidens detailhandel allerede findes.
Her har man løst opgaven med at finde ud af, hvordan digital
og fysisk handel bedst spiller sammen. For fysisk
tilstedeværelse kan stadig levere noget, som online handel
ikke kan. Det kaldes New Retail.
Det handler for det første om at bruge den fysiske
tilstedeværelse til at levere menneskelig kontakt. Når vi
handler digitalt, bliver vi betjent af kunstig intelligens og
robotter, men der er et stort tomrum, når det gælder om at
blive serviceret individuelt, blive lyttet til og keret for. Her er
den fysiske butik og et levende personale stærkt overlegen,
og den menneskelige kontakt er måske den vigtigste ret til at
eksistere i fremtiden.

Det kræver til gengæld, at man leverer en service, der er
overlegen. Derfor er det også ironisk, at man i stort set alle
butikker har skåret lige på den menneskelige service. I
danske butikker er servicen enten dårlig eller helt forsvundet.
Man får lov at stå alene eller blive talt dårligt til. De
mennesker, der er der, har som regel ingen stolthed i deres
fag. Skal man lykkes med dette, kræver det derfor ikke kun
investering i en spændende butik – det kræver i særdeleshed
investering i mennesker, der har empati, formår at lytte og
ved, hvad det er de sælger.
For det andet skal den fysiske butik fungere som
afhentningssted for de varer, kunderne har købt i onlinebutikken. På grund af Danmarks geografi og underudviklede
infrastruktur for levering, foretrækker mange at tage forbi
butikken, hvis alternativet er at vente 4-5 dage på en levering
til hjemmet.
Men det skal butikkerne indrettes til, og det er de ikke i dag.
Skal man hente noget i en butik i dag, skal man stå i kø med
den, der skal betjenes, selvom man allerede har købt og
betalt. Butikkerne skal laves om, så folk ikke skal stå i kø. De
skal have deres varer. Og i særdeleshed skal de have en
oplevelse og en overraskelse, når de nu endelig har bevæget
sig ind i butikken.
I Kina, hvor jeg har arbejdet siden 2003, har landets mest
berømte entreprenør Jack Ma lanceret begrebet New Retail.
Blandt mange andre ting handler det om at gentænke sine
kvadratmeter, så de ikke er fokus på transaktioner, men
overraskelser og oplevelser. Dét skal være grunden til, at folk
går ind i butikken. Den fysiske butik skal altid levere noget
nyt. Underholdning, læring, leg og shopping smelter sammen
til én sammenhængende enhed, hvor brugeren oplever et
barrierefrit flow mellem online og offline.

New Retail giver mænd en grund til at frekventere og nyde
den tøjbutik for damemode, de i dag slæbes med i. Kvinder
skal kunne have en god oplevelse i Elgigantens mandeunivers.
Hvorfor skulle de ikke også det? For både mænd og kvinder
klæder sig på og bruger IT. New Retail giver med andre ord
inspiration. Får brugerne den, skal de nok gå hjem i sofaen og
handle. Og når de er færdige med det, vil de med garanti have
lyst til at komme i butikken igen.
Det kan man i Kina og Japan. Det kan man også i Danmark,
men det kræver en kras omgang gentænkning, hvor brugeren
– ikke virksomheden – er i centrum.
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MODEBRANCHENS AHAOPLEVELSE VENTER FORUDE
Skab et produkt, som folk ønsker sig – fokusér virkelig på at være det bedste, du kan. Vær anderledes, sjov,
uforglemmelig, karakteristisk. Og skab en kultur i virksomheden, der understøtter denne position, fordi
dit team bag dit brand skal føle sig stolte af de produkter, I skaber. Og så er Cirkularitet og Marketplace
muligvis de to vigtigste buzzwords for fremtiden. Gannis CEO Andrea Baldo kigger i krystalkuglen og deler
sine 3 bedste råd til succes.
Af Lise Leonhard Hjorth, direktør Inq, specialist i brand activation

Italienske Andrea Baldo er CEO for en af Danmarks mest
succesrige modevirksomheder Ganni, som før COVID-19
badede i vækst, international anerkendelse og en stor
kapitalfond-investering med LVMH-signatur.
De seneste to år har Andrea Baldo, som kommer med massiv
erfaring fra italienske premium brands som Coccinelle,
Maison Martin Margiela, Diesel Black Gold og Marni, stået i
spidsen for Gannis globale vækst, og senest har han sammen
med de to danske ejere Ditte og Nicolaj Reffstrup måttet
navigere gennem COVID-19 og en forventet tilbagegang på
-40% mod det oprindelige budget. Men krisen har også
bibragt en række værdifulde erfaringer og store tigerspring i
accelleration af både digitalisering og cirkularitet.

COVID-19 har også lært os,
at vi ønsker at gøre vores butikker
mere digitale og integrere dem
bedre i vores digitale økosystem
Beskriv state-of-the-world for den globale
modebranche – set fra din stol?
Fra min stol at se er krisen ikke en ‘equalizer’. En krise
påvirker ikke alle brands på samme måde eller på samme tid.
Det er ligesom med det enkelte menneske, hvor der har været
stor forskel på oplevelsen af COVID-19 alt efter om man bor i
en familie i en villa med have eller alene i en lille lejlighed.
Heldig eller uheldig? Der er modebrands, som har været i en
position, hvor de har kunnet drage fordel af situationen og
forbrugeradfærden under COVID-19 krisen. Og så er der brands,
hvor de samme forhold under krisen har sat dem i en svær
situation. I sidste ende er krisen en accelerator for det, der
allerede var i gang, og der vil være tabere og vindere. Vinderne
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vil vinde stort, og taberne vil tabe meget. Modebranchen er en
direkte spejling af samfundet på den måde.

Hvad har været din vigtigste beslutning under
COVID-19?
I løbet af de første 10 dage besluttede vi at fremskynde vores
digitale udvikling og gen-tænke vores produktsortimentet.
Vi lykkedes med at bevæge os hurtigt med nye digitale
initiativer – for en virksomhed af vores størrelse i vores
branche lykkedes Ganni med en utrolig mængde projekter
med en passion, som jeg aldrig har oplevet tilsvarende i mine
20 år i modebranchen.
COVID-19 har også lært os, at vi ønsker at gøre vores butikker
mere digitale og integrere dem bedre i vores digitale
økosystem og bruge butikkerne som en handelsplatform.
Det handler om at forbinde butikkerne med det, der sker
online. Vi vil skabe et ægte digitalt økosystem ved at forbinde
alt – forbrugerne, sociale medier, markedsføring, den måde,
vi analyserer data på, den måde vi henvender os til en ny
kunde på og den måde vi engagerer os i vores fællesskab med
kunderne efter deres køb.
Og det er disse beslutninger, der er taget tidligt og hurtigt og
på dramatisk vis, der virkelig har gjort en forskel, så vi er et
bedre sted, når krisen er forbi. Så på den måde har vi været
heldige som et ungt brand med en innovativ kultur.

Hvis du kigger i krystalkuglen – hvad forudsiger
du, at der vil ske for modebranchen i nær
fremtid?
Jeg ser en helt ny Marketplace-model. En enorm AHAoplevelse for hele modebranchen, hvor lageret ikke længere
ejes af den butik, som sælger varen til forbrugeren. Hele
modebranchens store udfordring er, at vi har lager og spild
over det hele. Den største udfordring er i virkeligheden ikke,
hvordan og hvor forbrugerne gerne vil shoppe – men hvor
lageret er. Der er stadig og vil fortsat være forbrugere, som

gerne vil gå i stormagasin og shoppe eller en multibrand shop
med et stramt kurateret udvalg. Det, der vil ændre sig er,
hvor lageret befinder sig. Og det kan ændre sig nu, når vi alle
er digitale, og vi kan analysere vores data og kan
krydsreferere og dermed ikke længere behøver at have lager
i butikken – fordi forbrugerne bruger butikkerne til at få
inspiration, rådgivning og prøve, men varen sendes direkte
hjem til forbrugeren fra lageret, som er centraliseret i hvert
brands egne hænder. Pludselig kan hele økosystemet ændres.
Og fordi vi fjerner lageret hos mellemmanden, kan vi reducere
spild, promotion og give forbrugerne bedre service baseret
på bedre data om størrelser og pasform og farver.
Og så er det ikke engang innovation – det er inspireret af,
hvordan retail er blevet drevet tidligere.
I Marketplace-modellen bliver det retailernes opgave – både
i fysiske butikker og digitalt – at kuratere, rådgive, inspirere,
tiltrække og servicere. Men de ejer ikke længere produkterne.
Jeg tror også på Cirkularitet, hvor mange forbrugere har 2
forskellige garderober. En, som er en permanent kerne, du
ejer og har derhjemme. Og en, som er omskiftelig, ny og
moderne – men som du ikke selv ejer. Du abonnerer, lejer
eller køber og sælger second hand.

FORTSÆTTES…
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MODEBRANCHENS AHAOPLEVELSE VENTER FORUDE

…FORTSAT

Jeg tror på, at leje og second hand vil se stor vækst – ikke
mindst fordi de yngre generationer hverken ønsker at binde
deres økonomi permanent ved at eje og fordi de forlanger en
miljømæssig impact. Cirkularitet er en af fremtidens
løsninger, som bliver en vigtig del af at skabe lavere
produktion og spild. Det betyder også, at modebranchen skal
lære noget helt nyt – at designe mode til cirkulær brug.

Hvad er dine top 3 bedste råd til at opnå success
som modebrand?
#1
Design produkter, som kunderne virkelig ønsker at engagere
sig i. Der er en masse marketing og historiefortælling, som
sælger os drømme og løsninger, der ikke er sandfærdige.
Skab et produkt, som folk ønsker sig – fokusér virkelig på at
være det bedste, du kan. Vær anderledes, sjov, uforglemmelig,
karakteristisk. Og skab en kultur i virksomheden, der
understøtter denne position, fordi dit team bag dit brand
skal føle sig stolte af de produkter, I skaber. Som brand kan
du ikke skjule dig mere. Du kan ikke skjule din praksis eller
din kultur. Derfor har alle brands mere end nogensinde før
brug for, at medarbejderne er ambassadører.

Jeg vil sige, at cirkularitet ER fremtiden.
Så jeg tror, at alle brands skal overveje
det nu – selvom det ikke er populært
#2
Think ahead of the curve! Hvis du ønsker at bygge et
langtidsholdbart brand, skal du skabe en virksomhed, der er
smidig og hurtig til at reagere og har fokus på de muligheder
og udfordringer i modebranchen, der vil blive en realitet i
fremtiden. Det handler om, at brandet er mere end blot et
produkt – men en tankegang. Jeg vil sige, at cirkularitet ER
fremtiden. Så jeg tror, at alle brands skal overveje det nu –
selvom det ikke er populært – for at være klar, når det bliver
en realitet.
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#3
Reager hurtigt! Jeg tror ikke, at modens hastighed eller
innovationsrytmen vil mindske. Forbrugere glæder sig over
alt, der er nyt. Så det gælder om at være i stand til at læse
øjeblikket med produkter, der er relevante for forbrugeren.

Planet, People, Product & Prosperity
Ganni blev grundlagt som et dansk cashmere brand i 2000 af
kunstsamler og entreprenør Frans Grønholdt Truelsen. I
2009 tiltrådte Ditte og Nicolaj Reffstrup som
majoritetsmedejere og har siden været den primære
drivkraft bag Gannis revitalisering.
Frans Grønholdt Truelsen forlod Ganni i 2013, hvorefter
ejerkredsen hed Ditte og Nicolaj Reffstrup, Ole Sahlholdt og
Rene André Dyhring Mikkelsen helt frem til 2017, hvor den
private kapitalfond L Catterton (som er grundlagt af Catterton,
LVMH og Groupe Arnault, som er Bernard Arnaults familieejede
holdingselskab, og står bag investeringer for mere end 20 mia.
dollars) købte 51% af aktierne for at give Ganni det økonomiske
fundament til stor vækst. I dag ejer L Catterton 51%, og
ægteparret Ditte og Nicolaj Reffstrup ejer 49%.
Succesen tilskrives kreativ direktør Ditte Reffstrups design
og en innovativ marketingstrategi med fokus på international
presse og influencere. Ganni har vundet respekt og
anerkendelse i det globale marked og kendes især for
stjerneprodukter som print t-shirts, leopard bøllehat og totonede cowboystøvler – og så særligt Gannis printede slåom-kjole Dalton, inspireret af 40ernes teselskaber. En kjole,
der fastcementerede Gannis position som et modefænomen,
da tre redaktører fra britisk Vogue mødte op på magasinet i
præcis den samme kjole, som samtidigt blev spottet på
Instagram på en lang række influencers.
I dag er Ganni repræsenteret hos flere end 600 af verdens
førende forhandlere – fra Harrods til Mytheresa og
Net-a-Porter, som spottede Ganni netop grundet deres
synlighed i de social medier. Ganni har også 27 egne
konceptbutikker i Europa og USA. Gannis salgskanaler
fordeler sig på 61% wholesale, 27% online og 12% retail med
en markedsfordeling på 15% Online, 38% i Skandinavien, 31%

• Meget lille produktion til lager
• 50% reduktion i kollektionernes bredde
• Gentagelse af nøgle-silhuetter for at fremme idéen om
design, der er relevant på tværs af flere sæsoner og
dermed har en længere levetid
• Overskydende lagervarer inkluderes i produktion af nye
varer som en fast del af kollektionen – upcycling
• Digitalt showroom, som allerede er en stor succes og
reducerer samplekollektioner betragteligt
• 3D designprocesser

Fakta om Andrea Balbo
Andrea Baldo har været CEO hos Ganni knap 2 år. Han
kommer fra en stilling som CEO hos italienske
Coccinelle, og har tidligere været 15 år i Renzo Rossos
virksomhed OTB i ledende stillinger hos Maison
Martin Margiela, Diesel og Marni.

i EMEA, 13% i USA, 3% i Asien, hvor særligt Sydkorea er et
stort fokus for fremtiden. I 2019 have Ganni en omsætning
på 70+ mio. EUR.
Ganni forventer et tab i budgetteret omsætning i 2020 på
-40% pga. COVID-19. Planen for året var at åbne 10 nye
butikker, men det er justeret til 5 nye butikker, og det er
ambitionen at øge e-com fra 12% til 20% de næste 12 måneder.

Baldo uddannede sig i økonomi ved universitetet i
Verona og er kandidat fra Harvard Business School,
The General Management Program. Baldo er også
stipendiat ved IESE Business School, hvor han bl.a.
underviser i strategisk ledelse i mode- og
luksusvareindustrien.

Ganni har 80 ansatte på kontorer i København, London,
Stockholm og New York. En af de nyeste innovationer er, at
Ganni arbejder med en bæredygtighedsplan, som omtales
som ‘Gameplan’. Den består af 44+ mål, der tager afsæt i fire
P’er (planet, people, product & prosperity) – mål, som Ganni
skal nå inden 2023.

Gannis læring efter COVID-19
COVID-19 har tvunget Ganni til at prioritere og accellere flere
af disse mål:
• Ny produktplan, hvor varer leveres, når de er mest
relevante, uanset hvad sæsonen dikterer
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DETAILOMSÆTNINGSINDEKS
VISER ET DYBT FALD
Der lys for enden af tunnelen, men coronakrisen har sat sit præg på dansk detailhandel i 2020. Hvis
branchen havde det svært inden krisen, så må man bare konstatere, at det ikke er blevet nemmere. I marts
måned var branchen i chok og ingen vidste, hvordan fremtiden kom til at se ud. Hvor længe skulle
butikkerne være lukkede og hvordan ville forbrugerne reagere, når der blev genåbnet? Ingen vidste det og
usikkerheden var til at mærke hos alle. Nogle brancher har klaret sig godt under krisen, mens andre har
oplevet et stort omsætningsfald.

Med indeks 21 i april måned, tager skobranchen den triste
førsteplads i størst fald i omsætningen under coronakrisen.
Selvom den samlede detailhandel har en mindre fremgang på
0,8 procent i perioden januar til maj 2020 og derved fremstår
upåvirket af cironakrisen, så dækker det over meget store
forskelle i de forskellige brancher.

tilbage på sidste års niveau og om vi kommer der op i juni er
fortsat usikkert. Men der er optimisme at spore og vi ser
heldigvis, at de danske forbrugere er klar til at bruge penge i
de fysiske butikker, straks det har været muligt. Vi ser også,
at det store udsalg er udeblevet. Der er rabatter og gode
tilbud, men tilbage i marts var der forventninger om, at
branchen måtte ud i et langt udsalg helt frem til jul. Heldigvis
har det vist sig ikke at være nødvendigt.

Hvad med mode og sport?

Hvem er vinderne?

Tøjforretninger landede på indeks 36 i april, hvilket er lidt
bedre end skobranchen, men det er fortsat et kraftigt fald i
omsætningen. Sportsbranchen klarede sig væsentligt bedre
og kunne glæde sig over kun at tabe 35 procent i april. I en
‘normal verden’ er et fald på 35 procent en mindre katastrofe
og ikke noget nogen brancher kan klare i en længere periode.

De helt store vindere under coronakrisen er farve- og
tapetforretninger med en vækst på hele 30 procent i perioden
januar til maj, tæt fulgt op af byggemarkeder med 25 procents
fremgang i samme periode. Men danskerne har også købt ny
lyd og billede. Radio- og tv-forretninger har oplevet en vækst
på 13 procent i perioden.

Af Nikolai Klausen, direktør, Wear

Hårdest gik det ud over skobranchen

Er maj det nye normal?
Omsætningsudviklingen i maj måned viser, at kurven går i
den rigtige retning for sko, mode og sport. Men vi er ikke

Detailomsætningsindeks for juni 2019 - maj 2020
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TESTLAB SKAL VÆRE MED TIL
AT SKABE FREMTIDENS RETAIL
Retailbranchen står overfor mange digitale og innovative udfordringer, som skal sikre en bæredygtig
fremtid, og COVID-19 krisen har ikke lagt en dæmper for behovet for denne udvikling – tværtimod! Rundt
om i verden vælter nye og innovative koncepter frem, der alle har det tilfælles, at de vil gøre
forbrugsoplevelsen sjovere og lettere. Et nyt nationalt testlab vil samle og demonstrere de nye koncepter,
og samtidig være med til at skabe nye oplevelser og løsninger til retailbranchen.
Af Marianna Lubanski, CEO, Science City Lyngby

Fremtidens retail skabes i partnerskaber
’Det er svært at spå – især om fremtiden’, så i stedet har et
stærkt partnerskab i Lyngby kastet bolden op og skabt et cocreation-værksted midt i Lyngby Storcenter under navnet
RetailTech Lab. I RetailTech Lab er der højt til loftet og en tro
på, at fremtidens retail skal skabes på tværs af retailere,
studerende, kunder, forbrugere, investorer, iværksættere og
grundejere.
Fremtidens retail er mere end ny teknologi og
kundeoplevelser. Derfor har lab’et nedsat en taskforce, der
skal identificere og svare på spørgsmål som: Hvordan ser
fremtidens butiksindretning ud, hvilke kundeoplevelser skal
butikkerne tilbyde, hvilke teknologier giver mest value for
money? Og hvordan kan fysiske butikker fortsat levere et
byliv, der gør en handelsby attraktiv for virksomheder,
studerende, iværksættere og borgere? Taskforcen, der er sat
på opgaven, består af en bred kreds af aktører engageret
omkring DTU i det offentligt-private partnerskab Science
City Lyngby, som står bag lab’et.
Det er ikke én enkelt aktør, der kan skabe fremtiden alene.
Dertil er den blevet alt for kompleks. Teknologiudviklingen
går stærkt i disse år, og vi kan se, at vi i Danmark er bagud
med at få kundeoplevelserne til at spille sammen på tværs af
online- og fysiske butikker. I RetailTech Lab har vi skabt en
ramme, hvor vi kan lære sammen, kaste emner og
udfordringer op i luften og udvikle nye oplevelser og
koncepter sammen. Lyngby har mange studerende og mange
iværksættere, det er en stærk handelsby med en krævende
kundekreds – og netop den cocktail vil vi gerne udnytte. Det
samspil håber og forventer vi kan gøre os alle sammen
klogere på, hvordan fremtidens retail kan se ud.

Fremtidens butik – hvad kan man købe her?
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RetailTech Lab ligner og er også delvist en butik, hvor
retailere kan lave pop-up butik mod at teste udvalgte

Fremtidens retail er mere end ny
teknologi og kundeoplevelser
iværksætteres teknologier. Butikken er altså en testbutik,
samtidig med at man kan købe de udstillede varer. Butikken
er også en del af oplevelsen ved at gå i Lyngby Storcenter, og
den er et trækplaster for tech-interesserede retailere, der i
fred og ro kan se på fjorten nye løsninger til fremtidens butik
på én gang. Den er også nogle af iværksætternes første

chance for feedback fra retailere og forbrugere. I RetailTech
Lab får man muligheden for at teste sit produkt i direkte
interaktion med retaileren og forbrugeren, og kan dermed
prompte få svar på om ens idé er relevant. Om løsningen
fungerer eller den skal justeres?
Og det er endda kun i denne måned. Hver måned skifter
scenen, en ny pop-up butik dukker frem med et helt andet
udbud af varer og med test af et sæt nye teknologier og
dermed kundeoplevelser. Alle, der kommer ind i lab’et, er
således i princippet med til at skabe fremtiden.

En smeltedigel og én lang ideation camp
RetailTech Lab er ikke kun en pop-up butik. I lab’et er der
også en test og demo zone, hvor teknologi udstilles og
demonstreres. Der er en eventzone, hvor teknologier og
løsninger til månedlige events præsenteres, og en
arbejdszone, hvor studerende fra mange af byens
uddannelsesinstitutioner sidder klar til at nærstudere og
analysere, hvilke løsninger der giver højest output til
retailere, iværksættere og ikke mindst kunderne.

Vi kan allerede nu efter få ugers åbning se, at lab’et fungerer
som det mødested og den smeltedigel, som vi håbede på.
Retailere har etableret nye samarbejder og aftaler om test
med iværksættere i deres egen butik, store og små
virksomheder har aftaler om gensidig afprøvning og
samarbejder, iværksættere har solgt produkter og mødt
investorer og retailere har bragt deres udfordringer til
bordet.

Fremtidens butiksoplevelser i betaversion
RetailTech Lab er det første af sin art i Danmark, hvor
branchen arbejder sammen om at forme fremtiden i konkret
og fysisk form. Alt testes real time, lab’et er en reel butik og
et levende laboratorium. Det i sig selv er en oplevelse for
nysgerrige kunder, der gerne bidrager til den fremtid, der
ligger lige om hjørnet og som de synes er spændende. I lab’et
er det gratis at fejle, og det er helt centralt, da det kan være
meget dyrt at vælge forkerte løsninger til ens målgruppe.
Lab’et er åbent for alle. Hermed en åben invitation til alle, der
vil være med til at forme fremtidens butik.
Iværksættere byder ind med deres idéer til løsninger på
fremtidens butiksindretning og kundeoplevelser. Retailere
kan udfordre samarbejdskredsen med deres idéer og ønsker.
Men i sidste ende er det kunderne, der bliver afgørende for,
om de forskellige løsninger kommer i spil.
Lab’et er derfor en lang ideation camp, hvor aktørerne kan
arbejde sammen om fremtidens løsninger, teste dem i
betaversion inden endelig finpudsning og implementering.
Måske er det noget helt andet, der er brug for end det,
iværksætteren eller retailere havde forestillet sig. Her i lab’et
tager vi intet for givet – men spiller alle idéer og løsninger
ind til vores aktører. På den måde kan vi sammen udvikle
løsninger, som vi ved holder. Og det gælder for hele
værdikæden fra ejendomsinvestor, til udlejer, til den enkelte
retailer, til iværksætterne og de studerende – fremtidens
arbejdskraft.
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VISER KINA VEJEN
FOR RETAIL?
Det kinesiske marked er i en rivende udvikling. De kinesiske forbrugere efterspørger konstant innovation
og nyskabelse og er hurtige til at tage ny teknologi til sig. Alibabas grundlægger, Jack Ma, forudså i 2016, at
analog og digital retail samt logistik vil smelte sammen til en ny dynamisk model, New Retail. Siden da har
utallige eksempler på dette sprunget frem, og Kina giver et blik ind i fremtiden for retail i Danmark.
Udviklingen går kun i én retning, og det er imod New Retail.
Af Rasmus Ehrenreich Bengtsen, partner, LEAF Digital

Analog og digital retail smelter
sammen til én enhed

Kunden i centrum
New Retail handler fundamental set om et paradigmeskifte i
retail. Kunden skal ikke længere trækkes ind i butikken, det
handler om at være tilstede, der hvor kunden er. Det handler
om at inkludere kunden i historiefortællingen og inddrage
dem, når det kommer til optimering og udvikling af nye
produkter.

Coronakrisen har skubbet meget på emnet ’digitalisering’ i
Danmark, men New Retail er mere end blot digitalisering, det
er en komplet nytænkning omkring, hvordan retail drives og
alt omkring det. Logistik, markedsføring, innovation,
udvikling af nye produkter osv. Det handler i høj grad også om
en ny tilgang til kunden, som skal stå i centrum som en
integreret del af brandoplevelsen.
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Kanaler smelter sammen, så analoge og digitale butikker
smelter sammen til en sømløs omni-channel oplevelse, der er
fuldt integreret. Folk kan shoppe, mens de ser content eller
bruger tid på sociale medier såvel som i butikker og på
ecommerce platforme. Brands skaber sit eget økosystem,
som ikke er begrænset af tid og sted.

Alle kontaktflader skal behandles som en potentiel
interaktion mellem kunde og brand. Nogle gange omhandler
denne interaktion et køb – andre gange ikke, det kan være
social media engagement for eksempel. For at kunne opnå
denne form for tilgang til kunden, som den centrale
komponent i strategien og levere en sammenhængende
oplevelse, er data alfa og omega.
Med sociale CRM-systemer kan man indhente data på
brugernes handlingsmønstre på tværs af kanaler og
platforme. Data gør brands i stand til at levere en 100%
personlig oplevelse ved at forme budskaber ud fra al tidligere
interaktion mellem kunden og brandet.
Den personlige oplevelse gør det nemmere for brands at
rekruttere kunder til at blive talsmænd for sig. Kunder deler
information om brandet og dets produkter på sociale medier
og hjælper på den måde brandet med at opbygge et komplet
økosystem omkring produktet og oplevelsen.

Oplev fremtiden i Kina
I Kina er fremtiden nu, og mange brands har allerede realiseret
en New Retail strategi. Dette giver brands i Danmark en unik
mulighed for at se best practice eksempler på dette in action.
Kort fortalt behandles analog retail ikke længere udelukkende
som en salgskanal, det handler om at skabe en oplevelse
samtidig med, at de kan fungere som fulfillment centre for
digitale salgskanaler.
For eksempel tilbyder Uniqlo, at man selv kan afhente i en
butik under checkout på Tmall. På den måde kan man inspicere
sine varer, inden man tager dem med hjem, sørge for at tøjet
passer og få til tilpasset om nødvendigt.

Omni-channel
Analog og digital retail smelter sammen til én enhed. Butikker
kommer til i langt højere grad at fungere som oplevelsescentre
og fulfillmentcentre i stedet for klassiske butikker. De er blot
én kontaktflade blandt mange. Som fulfilmentcentre kan
kunderne vælge enten at hente selv i butikken eller få tilsendt
fra nærmeste butik. Afstanden til kunden bliver kortere og
antallet af kontaktflader bliver øget.
Social commerce, som er en virkelighed i Kina i dag,
sammensmelter social media med ecommerce. De sociale
medier har deres egne ecommerce platforme, som integrerer
direkte ind i brandets social media tilstedeværelse. Derfor
kan ethvert touch point lede til et salg og historiefortællingen
på sociale medier bliver endnu vigtigere for at engagere
brugeren og konvertere ikke kun til salg, men til brand
ambassadør.

På samme måde fungerer alle Hemas butikker også som
logistikcentre for deres digitale kanaler. Hema er en
supermarkedskæde under Alibaba, som ikke blot leverer
online ordrer direkte fra lokale butikker, men formår også at
skabe butikker, som er udflugtsmål for mange bla. pga. deres
friske seafood delikatesser. Hema har været Jack Ma og
Alibabas spydspids og er stadig helt i front, når det kommer
til New Retail.
New Retail er ankommet i Kina og Leaf Digital hjælper danske
brands som Hummel med at navigere og blive succesfulde i
denne fagre nye verden i Kina.
Coronakrisen har vist os i Danmark, hvilken retning vinden
blæser i retailverdenen, og man skal kun se til Kina for at få et
indblik i, hvad fremtiden kommer til at bringe. Digitalisering
med fokus på kunden i centrum og omni-channel kommer til
at dominere industrien i de kommende år.
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MAN MÅ OG SKAL TRO
PÅ SIT KONCEPT
Alle kender ONLY og deres Brand Director, Finn Poulsen, som er en ildsjæl indenfor retail. ONLY er en del af
BESTSELLER koncernen, som blev grundlagt i 1975. ONLY driver med succes forretning på alle 3
salgskanaler: online, egne butikker (ONLY STORES) og wholesale. I dag har ONLY 78 butikker i Danmark og
750 i Europa. Wear har i dette interview med Finn Poulsen, en samtale om retail i skyggen af coronakrisen,
og om hvordan branchen fremover kommer til at ændre sig. En spændende dialog om krisehåndtering,
basic butiksdrift, bæredygtighed og meget mere.
Interview med Finn Poulsen, Brand Director ONLY samt CEO & Partner ONLY STORES

Overlever den traditionelle modebutik?
Hvis du med traditionel mener en butik hvor man som
ægtepar kan leve godt af forretningen, bliver det meget
vanskeligt. Konkurrencen er alt for hård og kompleks. Hvis
man ikke er medlem af en kæde eller en konceptbutik, er det
endnu vanskeligere. Det er ikke kun et spørgsmål om
økonomi. Det er i høj grad et spørgsmål om at kunne tilbyde
det som de moderne forbrugere efterspørger og har af
forventninger til en modebutik. Men hvis du er en stærk
ildsjæl, vil det måske kunne lykkes i nogle af vores større
købstæder, med en enkelt butik. Men hvis du vil op og have
flere butikker, rundt om i landet eller i udlandet, er der helt
andre spilleregler og udfordringer.

Hvad mener du med andre spilleregler?
Butiksdrift i større skala er mere komplekst end nogensinde.
Stordrift kræver speed to market, en stærk logistik, IT og
rapportering på et niveau som aldrig før. Dertil skal du have
styr på din sourcing og indkøb, som ligeledes sætter store
krav til øget bæredygtighed. Men det mest udfordrende er
nok at holde fast i nærheden til medarbejdere og markedet.
Der er en enorm stor forskel på forbrugerne i København,
Amsterdam, München, Oslo osv. Så dit koncept skal hele
tiden kunne tilpasse sig uden at miste sin DNA. Det er ikke en
nem øvelse og mange har prøvet og mange har fejlet – med
store tab til følge.

Så de internationale koncepter vinder?
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Det korte svar til det spørgsmål er, ja. Men kun de
passionerede, som kender deres kunder og har tillid til deres
koncept og forretning. Det er klart, der skal laves justeringer
og tilpasning gennem tiden. Men nye store strategi
forandringer hvert år eller hvert andet, dur ikke. Man må og
skal tro på sit koncept, hvis man vil have succes. Det er som
sagt ikke det samme, som at man ikke må ændre konceptet,
men man skal være tro mod sin målgruppe. Vi har f.eks. alle

oplevet, hvordan brands er blevet ældre med deres kunder
gennem tiden og derved har mistet sin identitet og
berettigelse. Det kræver mod og dygtighed at fastholde sin
langsigtede strategi og DNA.

Hvordan påvirker det byerne?
I de fleste byer vil man opleve, at gågaden bliver kortere og
den rigtige butiksplacering vil være på et mindre stykke af
den primære handelsgade. Her i Danmark tror jeg også, at
omkring 20 procent af alle shopping centre bliver nødsaget
til at redefinere sig selv og ændre koncept, hvis de skal have
succes. Samtidig vil vi se, at de 20 bedste centre vil blive
kraftigt styrket og få en endnu større dominans. Det vil
desværre presse de lokale bymidter endnu mere end de
allerede er i dag. Men forbrugerne forventer bare mere end
de gjorde før i tiden og her kan den lokale modebutik ofte
ikke følge med.

Er Bestseller kommet styrket igennem
coronakrisen?
Det er vi. Men det er klart, at vi – som alle andre, havde nogle
uger i midten af marts, hvor det så meget sort ud. Bestsellerkoncernen tabte omsætning på 100 mio. kr. dagligt i
forbindelse med nedlukningen, hvilket pressede os på
likviditeten. Men vi gik aldrig i panik. Vi fik etableret en lille,
stærk og effektiv krisegruppe, som skulle udarbejde en plan
for virksomheden og hvordan der skulle prioriteres. Det gav
os en beslutningshastighed, som vi ikke havde tidligere. Over
tre måneder fik vi iværksat en strategi som normalt ville
have taget os tre år at implementere.

Kan det ikke være farligt at tage hurtige
beslutninger?
Jo da. Men der er jo heller ikke tale om konceptændringer
eller hovsaløsninger. Det var ændringer på områder, som vi
havde talt om at gennemføre de kommende år, når det
ligesom passede ind. Men coronakrisen fik os til at tage
beslutningen hurtigere og allerede nu fremfor om tre år. Vi er
af den opfattelse, at man ikke kan spare sig ud af en krise, der
skal også investeres. Vi har bl.a. slanket vores organisation,
fået et tættere sammenhold med vores leverandører, vi har
styrket samarbejdet med vores forhandlere og vi har fået
genforhandlet samtlige huslejekontrakter for vores ONLY
butikker.

Så I har presset jeres leverandører?
Nej det har vi ikke. Men i starten af krisen, hvor markedet var
usikkert, måtte vi jo tage en dialog med vores leverandører
for sammen at finde en løsning igennem krisen. Vi har været
i personlig kontakt med samtlige af vores leverandører, og
frem til 1. oktober garanterer vi dem alle, at vi betaler kontant
ved levering – de bliver ikke mødt af lange kredittider. Jeg er
ikke i tvivl om, at alle vores leverandører er glade for
samarbejdet med os og at vi sammen kommer godt igennem
krisen. Disse ændringer har ikke kun været til fordel for

Bestseller. Et partnerskab er ensbetydende med, at begge
parter er glade for samarbejdet.

Vil krisen hæmme jeres vækst?
Det er klart, at vi bliver ramt i 2020. Men vi oplever allerede
nu, at salget er overraskende godt på vej til det normale
niveau. Men usikkerheden er der jo resten af året og der kan
blive lukket ned igen på nogle markeder. Men om et år tror jeg
med sikkerhed, at vi står stærkere end nogensinde og at vi
kan fortsætte væksten. Coronakrisen har samtidig åbnet
nye muligheder for spændende vækstplaner de kommende
år. Dem må man forstå at udnytte. Derfor håber jeg, at vi vil
få en større dominans i 2021. Sammen med en strømlinet
supplychain og organisation, vil vi kunne vinde yderligere
markedsandele og øget indtjening.

Bliver det på bekostning af den bæredygtige
omstilling?
Overhoved ikke, tværtimod. Vi har en stærk og kompetent
CSR afdeling til at varetage vores sociale ansvar. Bestseller
tager del i mange industrisamarbejder, som GFA og Textile
Exchange. På ONLY har vi under overskriften: “We care about
the future”, udarbejdet nogle konkrete målsætninger som
bl.a. betyder, at vi ikke bruger rigtig pels, vi minimerer
plastik- og papirforbruget, vi er FSC certificeret og vi vil øge
genbrug. Samtidig vil vi øge brugen af recycled polyester.
Vores største udfordring i den bæredygtige omstilling er:
skalerbarhed. Altså kan et pågældende materiale eller proces
fungere i stor skala og kan det indgå i en allerede eksisterende
leverandørkæde? På ONLY arbejder vi med innovative
materialer som Tencel Lyocel og Tencel Modal samt Lenzing,
som er lavet på viscose fibre. Samtidig vil vi øge brugen af
mere bæredygtige materialer som organic cotton, da vi er
medlem af Better Cotton Initiative (BCI).

FORTSÆTTES…
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MAN MÅ OG SKAL TRO
PÅ SIT KONCEPT

…FORTSAT

Men der skal vel også være fokus på nøgletal?
At have styr på sine nøgletal ude i butikkerne, betyder alt.
Hver dag er en krig, hvor vi helst skal vinde alle slag. Vores
konkurrenter slapper ikke af under denne krise, så vi kan
ikke sænke paraderne. Det vi eventuelt tabte i går, henter vi
ikke i morgen. På det punkt er alt, som det plejer. I ONLY
ligger 50 procent af omsætningen i weekenden og på
spidsbelastningen lørdag skal vi i vores ONLY butikker have
et salg hvert 26. sekund, hvis vi skal nå vores budgetter. Så
planlægning er altafgørende og man kan ikke bare forvente,
at det kommer af sig selv.
Det stiller store krav til, at vi altid har de rigtige varer. ONLY
henvender sig til et yngre publikum, som er meget
modebevidste og som ofte har et behov for noget nyt, her og
nu. Det skal ofte bruges samme dag og hvis vi ikke formår at
tiltrække hendes opmærksomhed, taber vi til vores
konkurrenter. Så de rigtige varer, på det rigtige tidspunkt, i
en god kvalitet, en rigtig pasform og til den rigtige pris, har
aldrig været vigtigere. Man skal kende branchen og være i
tæt kontakt med forbrugerne.

Hvad er den største udfordring i retail?

Er den personlige betjening ikke vigtig?

Den ligger i butikschefen. Ment på den måde, at den rigtige
butikschef i ONLY gør hele forskellen mellem succes eller
fiasko. Måske er det lidt hårdt sagt, men hvis en butikschef
ikke virkelig elsker sin butik og vil gå gennem ild og vand for
at den lykkes, så får vi ikke succes. En dygtig butikschef
tager ejerskab for butikken og har en nærhed til sine kunder
og medarbejdere, som er alt afgørende. Der skal skabes den
helt rigtige stemning på forskellige tidspunkter gennem
dagen og de forskellige ugedage. Det er merchandising,
musikken og bemandingen, som sammen skal fylde butikken
med en livsglad stemning.

Ikke det allervigtigste hos ONLY. Vores kunder er en ny
generation, som ikke kun orienterer sig gennem vejledning
fra personalet. De er velorienteret gennem sociale medier og
ved godt hvad de vil have, allerede inden de kommer ind i
vores butikker. Men det er klart, at de spejler sig i, hvad vores
personale selv har på og hvordan de kan sammensætte vores
styles. Så det er naturligvis afgørende, at vores butiksansatte
kun har det nyeste ONLY tøj på, når de er på arbejde. Styling
af butikken og stemning – sammen med nærhed og imøde
kommenhed, prioriteres altid højt i en ONLY butik.

Så fast fashion dør ikke af coronakrisen?
I ONLY butikkerne er det meget vigtigt, at bemandingen
består af et godt mix på tværs af aldersgrupper. Det er
nødvendigt at have en erfaren butikschef, der ved hvordan
man driver retail og som har evnen til at motivere de yngre til
at elske retail og samtidig fastholde dem i branchen. Vi vil
meget gerne udvikle de talenter vi har og med de vækstplaner
vi har, bliver det nødvendigt at tiltrække endnu mere talent.
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Nej det gør den ikke. Jeg ved godt, der bliver talt meget om at
fast fashion er roden til alt ondt i modeindustrien. Men det er
bare ikke realistisk, at størstedelen af forbrugerne i Europa
og den øvrige verden, pludselig får råd til at give 800 kr. for
en skjorte eller et par jeans. I Danmark er vi meget privilegeret
og har en god økonomi. Men selv her vil kraftigt øget tøjpriser
være umulige at overkomme i den daglige økonomi. Men det
er afgørende, at vi i branchen bliver mere bæredygtige og
ansvarsbevidste. En omstilling som vi har igangsat.

Hænger det sammen med en voksende
nethandel?
Alle taler om nethandel. Men helt ærligt, så står nethandlen
kun for omkring 25 procent af det samlede salg og her skal
man medregne den omsætning, de har taget fra postordre.
Så jeg må bare understrege, at den fysiske butik fortsat er det
vigtigste salgsredskab vi har. Vi kan også se, at vores butikker
er med til at understøtte nethandlen og omvendt. Et godt
eksempel på det er vores etablering i Belgien. Her etablerede
vi 40 ONLY butikker. Efterfølgende steg ONLY salget
dramatisk hos Zalando til forbrugere på det belgiske marked.

Konkurrerer ONLY ikke med sine engros kunder?

Hvad betyder større dominans for ONLY?
Det betyder bl.a. større butikker og flottere facader, fremfor
de mindre vi har i dag. Vi kunne allerede før krisen se, at vi
havde succes med større butikker, og nogle steder har vi
ligeledes opgraderet til lokaler med bedre placeringer. Den
proces er vi i fuld gang med i hele verden og det går hånd i
hånd med nye huslejekontrakter. Driftsomkostningerne på
en større forretning, er kun marginalt større end i en lille
forretning. Man skal huske på, at 85 procent af
omkostningerne i en forretning er husleje og personale. Og
der skal ikke nødvendigvis mere personale til en butik på
400 m2 end en butik på 200 m2. Senest har vi udvidet vores
forretning i Randers Storcenter fra 95 m2 til hele 400 m2.

Jo det gør vi og vi skal hver dag gøre os fortjent til at være
leverandør til vores mange gode engros kunder i hele verden.
Det gør vi bl.a. ved at tilbyde dem markedets højeste markup, levere det rigtige design og samtidig tage et større ansvar
for varelageret. Derfor har vi et omfattende NOOS-program
på ONLY med basisvarer, som vi garanterer i en periode på 30
måneder. Dertil har vi et Sesonal NOOS, som vi tilpasser
hvert 6. måned. Disse NOOS-varer tager toppen af risikoen
ude hos vores engros kunder og sikrer dem muligheden for en
solid indtjening.

Fakta om ONLY
Etablerings år
Antal butikker
Antal ansatte

1995
750 i Europa
500 ONLY Centralt
4000 ONLY STORES medarbejdere
Antal markeder 35 ONLY WHS
13 ONLY STORES
Antal årlige kollektioner
ONLY arbejder ikke med begrebet
årlige kollektioner

Så flagship stores er vejen frem?
Nej det er det bestemt ikke! Jeg er modstander af begrebet
flagship store. Det er alt det, som retail ikke skal være. Man
skal kun drive retail, hvis det er med indtjening og
resultatoptimering for øje. Store markedsføringsprojekter –
som flagship stores, er underminerende for branchen. God
butiksdrift og godt købmandskab er et fag, som vi skal have
respekt omkring.
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INGEN PANIK
MED 80 ÅRS ERFARING
Med godt 30 år i modebranchen og butiksejer siden 1999, har Peter Rishøj fået en del erfaring med
krisehåndtering. Først var det finanskrisen og nu coronakrisen. Peter er opvokset med modebranchen.
Hans far, Bjarne Rishøj, har været i branchen mere end 50 år og sammen har de butikkerne Wils og butik Å.
I det daglige er der et tæt samarbejde mellem de to forretninger – hvor Butik Å er casual og ungt, er Wils
mere formel og voksen. I dette Wear interview fortæller Peter Rishøj om, hvordan de gennem coronakrisen
har haft fokus på ’damage control’, det gode håndværk og den gode service, som aldrig har været vigtigere.
Interview med Peter Rishøj, ejer, Butik Å

Beskriv, hvor din virksomhed og team står netop
nu – post COVID-19?
Lige inden coronakrisen måtte jeg desværre afskedige en
medarbejder pga. tyveri. Så da krisen kom var der sådan set
styr på lønomkostningerne, men jeg kunne jo ikke stå i
butikken alene og måtte derfor finde en bemandingsløsning.
Den løsning blev ansættelse af en erfaren branchemand på
62 år. Det er helt utroligt, hvor dejligt det er at have en voksen
mand i butikken. Udover det giver mig en stor tryghed i
hverdagen, så giver hans erfaring også stabilitet i forhold til
de unge i vores forretninger.

På hvilket punkt har COVID-19 påvirket butikken
mest signifikant?
Vi har grundlæggende besluttet at blive endnu mere
professionelle i alt, hvad vi laver. Vi skal holde fokus og bruge
vores kræfter de rigtige steder. Det betød benhård fokusering
på kunderne i vores forretninger samt på vores forretnings
gange. Vi skal have dedikation, passion og nærvær i alt hvad
vi laver. Hvis vi ikke har det, er risikoen for vi falder vi
igennem alt for stor, og så taber vi til nethandlen og de store
detailkæder. Krisen må ikke få os ned med nakken. Vi skal
tænke positivt og være løsningsorienteret. Ja, det kan godt
lyde lidt som en floskel, men det har faktisk virket i vores
tilfælde.

Hvad gør du som butiksejer for at styrke dit salg
resten af året?
Vores mest værdifulde styrke er vores personale. Med god
kommunikation og klar målsætning er jeg overbevist om, at
vi kommer styrket ud af denne krise. Vi skal huske, at det, at
arbejde i butik er et værdifuldt håndværk som med alle sine
facetter, er et utroligt spændende job. Vi kører kun udsalg to
gange om året, men ellers har vi ikke rabatter og tilbud i tide
og utide – vi må og skal omstille os til en branche, der er
drevet af fuldpris, det vil skabe meget mere troværdighed og
loyalitet over for forbrugeren.

Hvilke top-3 områder vil du fokusere særligt på i
den nærmeste fremtid?
Vores personale og at vi leverer et håndværk.
Logistik og varelager, som skal optimere vores indtjening.
Huske på dedikation, passion og nærvær i alt hvad vi laver.

Fakta om Butik Å
Etablerings år
Antal ansatte
Antal m2
Antal brands
Egen webshop

2007
1
80
8
Nej

Hvilken beslutning, som du har taget, har været
den vigtigste for din butik siden 10. marts?
Vi havde en treårs strategiplan inden coronakrisen og den har
vi valgt at speede op. Vi optimerer samarbejdet med
leverandørerne gennem en ny indkøbsstruktur og benhård
lagerstyring. Vi skal blive endnu mere skarpe på at udnytte
vores leverandørers styrker og potentiale – til gavn for begge
parter. Det betyder også et strategisk tættere samarbejde
mellem vores to butikker. Planen om at ’smelte dem sammen’
over en årrække, vil nu blive iværksat hurtigere.
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FÆLLES VEJE TIL
LEVENDE BYMIDTER
Udvikling af byer og detailhandel er, og bør være, to sider af samme sag. Når de fleste danske kommuner på
den ene eller den anden måde arbejder for at understøtte en sund udvikling i handelsgaderne og
detailhandlen, er det først og fremmest fordi handel altid har været en central ingrediens for dannelsen af
levende bymiljøer, og fordi midtbyen anses for at have en væsentlig rolle som socialt og mangfoldigt
mødested.
Af Liselott Stenfeldt, direktør, Gehl

Coronakrisen har givet rigeligt at tænke over, og for mange
små erhvervsdrivende og byer har det handlet om overlevelse
på den korte bane. Allerede før coronakrisen blev der talt om,
hvordan handelsgaderne bliver udfordret af forbrugerens
ændrede indkøbsvaner, den stigende e-handel og et faldende
antal af butikker. I Danmark er hver tiende butik forsvundet
i løbet af de seneste ti år, og denne tendens er under
coronakrisen blevet forstærket – også selv om regeringen
har gennemført flere initiativer, der skal hjælpe landets
erhvervsdrivende.
Data fra de bylivsstudier, som Gehl gennemførte i Covid-19
perioden bekræfter dette; coronakrisen har i særlig
udstrækning påvirket byer og købstædernes handelsliv i
negativ retning og butikkerne er ekstra hårdt ramt; folk
bliver hjemme, og gågader over hele landet opleves
mennesketomme. Trods denne tendens, ser Gehl dog
optimistisk på udviklingen af fremtidens byer. Med
samfundets ellers basale funktioner sat på pause, har vi
nemlig haft mulighed for at kortlægge, hvordan byens rum
imødekommer forandringer. Hvilke behov har borgerne i
dag, og hvordan vælger de at indtage og gøre brug af de
funktioner og tilbud som stadigvæk er tilgængelige?

Diversitet skaber liv og en bedre bundlinje
En god blanding af butikker og restaurationer, grønne
områder og tilgængelige opholdsarealer er afgørende for en
mangfoldig og levende bymidte. Den 2. juli 2020 skrev
Berlingske om, hvordan København allerede i april havde det
største antal tomme butikker i 17 år – i alt var 6% af det
samlede butiksareal ledigt, og man regner med et endnu
højere tal efter opgørelsen af 3. kvartal.
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Coronakrisen har således accelereret den igangværende
udvikling og vores registreringer bekræftede en signifikant
nedgang i ‘bylivsaktivitet i centrum’ – særligt på handels
gaderne, mens butikkerne var midlertidigt lukkede. Af de

fire byer, som Gehl registrerede bylivet i, var Søndergade i
Horsens hårdest ramt, med 96% nedgang i antallet af gående,
og med Strøget i København på en tæt andenplads med 90%
registreret nedgang. Samtidig erfarede vi – på tværs af alle 4
byer, et øget brug af lokale områder med adgang til grønne
områder og åbne arealer, hvor nye aktiviteter spirede frem
for en stor gruppe brugere.
Coronakrisen har i denne forbindelse givet byerne et
momentum til at være kreative med, hvordan byens rum og
funktioner kan gentænkes; hvordan de tomme butikslokaler
kan aktiveres, og hvordan nye aktører inviteres ind. Dette
gør os nysgerrige efter at forstå, hvilke nye funktioner og
tilbud der med fordel skal tilbydes i bymidten, og hvordan f.
eks. kommunale tilbud – såsom børneinstitutioner, borger
service og biblioteker, kan bidrage til mere liv i centrum? Kan
vi invitere kreative erhverv og produktionsvirksomheder
tættere på slutbrugerne?

Nye byrumsinitiativer giver besøgende
Der er mange forskellige tilgange til at understøtte en
positiv udvikling af bymidterne, men hvordan kan vi bedst
navigere i udvalget, og hvordan kan vi bedst tiltrække en
mangfoldig gruppe af borgere og turister? Data fra vores
bylivsstudier viser, at voksne har været den mest
dominerende brugergruppe i byerne under coronakrisen –
bortset fra i København, hvor vi har kunnet registrere et
meget højere antal både ældre og børn, som har brugt
byrummene på nye måder.
Nye aktiviteter er spiret frem; f.eks. er handelsgader blevet
indtaget af teenagere med skateboards eller BMX-cykler, da
de pludseligt har kunnet se potentialet i de relativt
mennesketomme arealer. Dette er måske ikke en ønsket
adfærd på sigt, men de nye adfærdsmønstre giver anledning
til at tænke over, hvordan vi bedre skaber plads til alle. Vores
kvalitative undersøgelser har samtidig vist, at de besøgende
i genåbningstiden føler sig væsentligt mere trygge ved at
sidde udenfor end indenfor.

Ved at dele de ressourcer, der er til rådighed hos de offentlige
og private aktører i byen, kan der f.eks. sikres en bedre
udnyttelsesgrad af de tomme butiks- og erhvervslokaler i
byen, og bedre brug af tomme offentlige arealer. Dette kunne
f.eks. ske ved at give flere borgere og foreninger adgang til de
lokale skolekøkkener om aftenen eller ved at skabe
rammerne for, at lokale fødevarevirksomheder kan deles om
produktionsredskaber.
I kølvandet af krisen står vi nu overfor et (næsten historisk)
momentum, hvor vi med fordel bør genoverveje, hvordan vi
ønsker, at vores byer skal se ud, og for hvem den skal fungere.
Jeg spørger; hvordan kan vi finde (nye) fælles veje til at bevare
vores levende bymidter? Og hvordan kan vi både sikre en god
forretningsmodel for de erhvervsdrivende, samtidig med at
vi bevarer et trygt offentligt byrum med gode tilbud og (ikkekommercielle) aktiviteter for alle?

Denne viden åbner for nye muligheder for at investere i de
fysiske rammer, forskønne de allerede eksisterende
bymidter, at skabe opholdsrum med siddemøbler, som
trækker mennesker til på en forsvarlig måde. Attraktive
byrumsinitiativer skaber således kundegrundlag for
detailhandel og oplevelsestilbud – og vice versa.

Nye innovative partnerskaber
Vi ser et enormt potentiale i at styrke samarbejdet mellem
private aktører og offentlige institutioner for at skabe en
fælles front for at udvikle byen som en destination.
Deleøkonomi er langt fra et nyt fænomen, men såvel den
allerede rullende digitalisering, som de udfordringer, vi har
registreret i forbindelse med Corona, har hurtigt skabt
utallig mange nye behov og derved også muligheder, som
byen skal svare på.

Fakta om Gehl
Gehl har gennem de seneste 50 år udviklet redskaber
og modeller til at undersøge samspillet mellem livet og
det byggede miljø. Redskaberne har til formål at
registrere, hvordan mennesker bruger byens rum for
dermed at kunne forstå stedet og skabe velfungerende
byrumsløsninger.
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DIGITALE LØSNINGER STYRKER
KUNDEOPLEVELSEN HOS MATAS
“Vi skal organisere os efter kundernes behov”. Ordene er Brian Andersens, e-commerce direktør hos
Matas, og ordene gjorde sig i høj grad også gældende under krisen, hvor Matas – med flere nye tiltag –
rykkede hurtigt og massivt for at sikre den bedste rådgivning online ved at aktivere de dygtige
materialister i de fysiske butikker. Dels for at imødekomme kundernes øgede behov for rådgivning og
inspiration online og dels for at styrke onlinesalget. Tiltag, der i den grad virkede efter hensigten og
resulterede i 300% vækst i onlinesalget efter nedlukningen.
Interview med Brian Andersen, e-commerce direktør, Matas

Hvad er Matas’ overordnede ambition online?
Vi skal være danske kvinders foretrukne digitale destination.
Det har vi været de sidste 70 år i det fysiske gadebillede, hvor
vi stort set har ejet kategorierne ‘skønhed’, ‘helse’ og
’sundhed’, som vi er inden for, og målet er også at eje
kategorierne online. For at indfri vores ambition opererer vi
med tre primære indsatsområder: 1) Vi skal have de stærkeste
brands og løbende introducere nye spændende brands, som
man kun finder eksklusivt hos Matas. 2) Vi skal tilbyde den
bedste digitale rådgivning. 3) Vi skal have den hurtigste og
nemmeste bestilling og levering. De tre områder tilsammen
skal gerne resultere i, at man som kunde hos Matas oplever at
få den bedst sammenhængende købsoplevelse på tværs af
kanaler både online og in-store.

Hvordan påvirkede COVID-19 og nedlukningen
Matas?
Inden nedlukningen havde vi et stærkt moment i vores salg,
men da danskerne fra den ene dag til den anden gik markant
mindre i butikker, ramte det naturligvis også omsætningen i
koncernen, så vi tabte en del de første fjorten dage, hvor vi lå
på indeks 75. Det lykkedes os dog at vende det ret hurtigt, og
dette i en sådan grad, at vi lå med et højere indeks end før
Corona. Ligesom vi også havde nogle fantastiske uger, hvor
vores digitale salg flere af dagene lå på indeks 500
sammenlignet med året før.

Hvad gjorde, at I fik det vendt?
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Da krisen ramte den 11. marts, nedsatte vi hurtigt en
taskforce, der så på, hvilke muligheder vi havde, og som bl.a.
også kiggede ind i, hvad der var sket i Kina i månederne
forinden, og hvilke tiltag retailerne havde benyttet sig af for
at komme igennem krisen derude. Det resulterede i en
massiv indsats online med flere nye digitale tiltag, som vi
sammen med vores faste e-handelsleverandør, Hesehus, og
flere andre samarbejdspartnere var hurtige til at få

eksekveret på. De første tiltag blev lanceret allerede få dage
efter, at krisen ramte. De nye digitale tiltag, det hurtige
skifte til at rykke ressourcerne online og vores allerede
eksisterende synergier på tværs af kanaler gjorde, at vi kom
rigtig fornuftigt igennem.

Hvilke digitale tiltag tog I helt præcist under
krisen?
Det allerførste tiltag kom få dage inde i krisen, da vi kunne
se den markante nedgang af kunder i de fysiske butikker, og
vi dermed stod med for mange dygtige materialister i
butiksleddet. Det sammenholdt med det faktum, at de
kunder, der normalt kom i butikkerne, var mere målrettede
og havde mindre brug for rådgivning, gjorde, at vi flyttede
80 materialister fra at være i butikkerne til at være
omnichannel-materialister – og dermed tredoblede vores
onlineteam. Det gav os mulighed for at implementere en
LiveChat, hvor kunderne kunne få kompetent rådgivning
fra en materialist på matas.dk. på samme måde, som de var
vant til i butikkerne.

via tekstchatten, så manglede den helt personlige rådgivning
og måden at demonstrere produkter på, som de var vant til at
få i butikken. Det fik os til at tage fat i en af de ting, der
allerede lå i roadmappet for det kommende år, nemlig
videochat, som er en af de trends, vi har taget med os fra
vores inspirationsture til verdens største retailkonference,
NRF Retails Big Show, og hvor vi efterfølgende har ladet os
inspirere af stærke brands som eks. Nike, der allerede har
implementeret det med succes.

Konceptet ‘Live shopping’ var det andet digitale tiltag, som
vi søsatte. Live shopping accelererede markant i Kina under
krisen og blev på kort tid et af de mest populære
shoppingfænomener. For os var live shopping en oplagt
mulighed for at kommunikere på en ny og nærværende måde
med vores kunder og samtidig inspirere og guide dem online,
som før ellers kun var muligt i vores fysiske butikker. Så i
samarbejde med Hesehus, og den svenske live shoppingleverandør, Bambuser, lancerede vi på blot 10 dage Matas’
første live shopping event den 27. marts.

Med HERO® videochat blev det muligt for vores materialister
at livestreame med kunderne direkte fra butikken og give
dem en mere levende rådgivning, mens de shoppede online
hjemmefra. Med videochatten kan vores materialister bl.a.
optage små videoer, livestreame brug af produkter og sende
produktkort til kunden. Og nu hvor materialisterne er tilbage
i butikkerne, kan de på skift rådgive kunder, der kommer ind
ad døren, og kunder, der ønsker hjælp på webshoppen. Den
nye videochat fører direkte ind i målet om at styrke
kundeoplevelsen på tværs af vores digitale og fysiske
kanaler, og den giver samtidig kunderne en helt særlig
shoppingoplevelse.

Deltagerne har under hver event mulighed for at stille
spørgsmål i chatten og kan lægge produkterne direkte i kurv,
da der er fuld integration til kurven på matas.dk. Til at starte
med var det udelukkende vores egne medarbejdere, der kørte
de forskellige live events, men i fase to har vi nu også udvidet
konceptet med relevante influencere, der giver vores seere
nye vinkler på emnerne, og som også styrker vores seertal,
da den enkelte influencer trækker deres følgere med over i
vores koncept.
Det tredje digitale tiltag, HERO® videochat, kom i
forlængelse af vores livechat, da vi hurtigt erfarede, at
selvom vi kunne tilbyde vores kunder materialisternes hjælp
FORTSÆTTES…
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DIGITALE LØSNINGER STYRKER
KUNDEOPLEVELSEN HOS MATAS
…FORTSAT

Hvad er næste skridt i Matas’ omnichannelrejse?
Vi kommer fortsat til at arbejde på at gøre matas.dk til en
digital mobil first destination, da vi ikke blot ønsker at være
en webshop, hvor kunderne køber deres skønhed- og
sundhedsprodukter, men i høj grad også et sted, som
kunderne besøger for at blive inspireret og få
ekspertrådgivning. Vi er kommet et stykke af vejen, men vi
har fortsat mange muligheder for at gøre det endnu bedre.
Senest har vi f.eks. lanceret en ny version af vores Club Matas
app, hvor vores digitale shopping univers er integreret
markant dybere. Vi er overordnet meget optaget af, hvordan
vi gør det nemt og effektivt for vores kunder at skifte kanal,
og hvordan vi bedst understøtter deres skift. Så her kommer
vi fortsat til at arbejde i de forskellige kontaktpunkter og
kunderejser for hele tiden at gøre det nemmere for vores
kunder at skifte kanal undervejs i deres shoppingoplevelse.
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Fakta om Matas
Matas.dk er i dag den femte mest brugte webshop i
Danmark, har de seneste otte kvartaler haft en
onlinevækst på over 50% og er i år blandt finalisterne i
to kategorier til E-handelsprisen 2020.
Antal fysiske butikker
270
Antal ansatte
2.500
Samlet omsætning 2019/2020 DKK 3.688,5 mio.
Opkøb: Firtal Group i 2018 og Kosmolet i 2019

MAN SKAL SYNTES
DET ER SJOVT
Efter mere end 30 år som sælger på de danske landeveje, valgte Lone Guldager i 2018 at åbne skobutik i
Nykøbing Sjælland. Butikken hedder Guldager Sko, og der er sko og støvler i alle kategorier til hele
familien. I en tid, hvor alle taler om nethandel og spår en dyster fremtid for de fysiske butikker, var den
beslutning noget af spring. Men Lone Guldager var ikke i tvivl om, at hun kunne drive en god skobutik
med fokus på service, service og service samt fagligt stærke medarbejdere, som kan rådgive kunderne til
det rette skovalg.
Interview med Lone Guldager, ejer, Guldager Sko

Beskriv, hvor din skobutik og team står netop nu
– post COVID-19?
Vi er faktisk på niveau med sidste år, selvom vi havde et
dårligt salg i marts måned. Vi gik glip af påskehandlen og et
fødselsdags-salg, som vi havde store forventninger til. Maj
og juni måned har været rigtigt gode. Vi har godt kunne
mærke, at de mere end 26.000 sommerhuse i Odsherred
Kommune har været godt besøgt gennem coronakrisen. Men
vi har også virkelig kunne mærke den lokale opbakning.
Vores fastboere er meget loyale og støtter op om det lokale
butiksliv – lørdag formiddag er her så travlt, at Strøget i
København godt kan pakke sammen.

På hvilket punkt har COVID-19 påvirket butikken
mest signifikant?
Krisen har synliggjort styrken i vores strategi med fokus på
nærhed, service og spændende sortiment. Men det er nok
mest den måde jeg fremover vil købe ind på, som ændrer sig
mest signifikant. Vores leverandører kommer til at opleve et
mindre forhåndskøb mod til gengæld et større supplerings
ringskøb i sæsonen. Det bliver en svær balance, for vi har stor
glæde af at kunne tilbyde kunderne nyheder. Så jeg vil
fortsætte med at tage på skomesser i udlandet og købe ind af
nye spændende mærker og styles.

Hvilken beslutning, som du har taget, har været
den vigtigste for din butik siden 10. marts?
Sidste år – i forbindelse med påsken og vores fødselsdag,
havde vi en helsidesannonce i den lokale avis. Den havde jeg
faktisk annulleret i år pga. krisen. Men jeg oplevede en meget
stor lokal opbakning og interesse i, at vi havde det godt og at
vi overlevede krisen. Så jeg kontaktede lokalavisen og fik et

godt tilbud på en helside. Den brugte jeg til at takke alle vores
kunder for deres opbakning og loyalitet. Det viste sig at være
en rigtig god beslutning.

Hvad gør du som butiksejer for at styrke dit salg
resten af året?
Holder fast i mit fokus på nærhed og den gode købsoplevelse.
Men vi skal også holde et skarpt øje med ændringer i salget
mellem de forskellige kategorier. De seneste måneder har vi
solgt langt mere praktisk fodtøj end sidste år. Pænere sko og
støvler til særlige lejligheder har stået stille. Så hvis vi får en
‘anden bølge’ af coronavirus, skal vi være meget opmærk
somme på, hvilke typer fodtøj kunderne vil efterspørge. Men
vigtigst er nok, at vi ikke må glemme det gode humør – man
skal syntes, det er sjovt at drive butik.

Hvilke top-3 områder vil du fokusere særligt på i
den nærmeste fremtid?
Den gode service.
Fagkundskaben skal være i top.
Kunderne skal ses og mærke vores nærhed.

Fakta om Guldager Sko
Etablerings år
Antal ansatte
Antal m2
Antal brands
Egen webshop
Beliggenhed

2008
2
120
25
Nej
Nykøbing Sjælland
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E-HANDEL SÆTTER
NYE REKORDER
Allerede før coronakrisen tvang danskerne væk fra gågader og storcentre i et par måneder, var e-handlen
i Danmark i en langvarig fremmarch. Først i slutningen af året vil vi dog have et klart billede af krisens
betydning for e-handlens omfang. Danskernes e-handel stiger fortsat. Shoppingvanerne er under markant
forandring, det gælder stort set alle aldersgrupper og det er fordelt over alle regioner. Selvom det endnu er
for tidligt at sige noget definitivt om, hvordan coronakrisen har påvirket e-handlen i Danmark, tyder
meget på, at 2020 vil blive endnu et rekordår.
Af Matthias Lumby Vesterdal, Dansk Erhverv

af den samlede omsætning på dagligvarer eller ca. 4 mia.
kroner. Dette er til stor forskel fra de populære varekategorier
tøj og sko, hvor der omsættes for hhv. 9,5 og 3,8 mia. kroner.
Dermed overgås disse varetyper i online omsætning kun af
elektronik – her omsættes for ca. 15 mia. kroner.

Ifølge Dansk Erhvervs e-handelsanalyse for 2019, blev der
e-handlet for 146 mia. kroner sidste år, og det er en stigning
på omkring 13 procent i forhold til 2018. De 146 mia. udgøres
af varer for 54 mia. kroner, mens services, som rejser,
streaming og download udgør størstedelen af det samlede
beløb med 92 mia. kroner i alt.

Danske e-shoppere ser ofte mod syd, når de skal
købe tøj

Selvom vi har set tocifrede vækstrater de seneste mange år,
er der altså intet der tyder på, at vi har nået et mætningspunkt
endnu – dog flader stigningen en smule ud år efter år. Det
fortsatte vækstpotentiale for e-handel i Danmark afgøres i
høj grad af, hvordan væksten kommer til at se ud på de
varekategorier, hvor e-handel endnu ikke udgør en væsentlig
andel – herunder dagligvarer. Dansk Erhverv vurderede i
2019, at onlineomsætningen endnu kun udgjorde 2-3 procent

Af lige så stor relevans for danske virksomheder og
arbejdspladser er forholdet mellem indenlandske og
udenlandske netbutikkers andel af salget i Danmark. Her er
især tøjbranchen udsat for omfattende udenlandsk
konkurrence, med over en tredjedel af det samlede beløb
danskerne køber tøj for online liggende i udenlandske
netbutikker. Måske ikke så overraskende i betragtning af
bl.a. tyske Zalando’s popularitet.

Udviklingen i e-handlen 2011-2019. Mia. kr. og procent
mia. kr.
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KUNDEREJSE MED
OMNICHANNEL
Det er ikke noget nyt, at e-handlen har gjort sit indtog i Danmark. Danskernes online købelyst er steget. I
forhold til sidste år er der sket en stigning på fem procentpoint af danskere, der har handlet online. Det er
den største stigning i syv år. Men hvad med de fysiske butikker? Hvordan kan de drage nytte af danskernes
villighed til at handle online?
Af Morten Christoffersen, Faglig konsulent, Videncenter for Digital Handel

Omnichannel
Svaret er omnichannel, og tankegangen er, at informa
tionerne skal flyde frit mellem butikkens online og fysiske
tilstedeværelse. I butikken kan du måske genkende dine
stamkunder, og en dygtig medarbejder kan afkode en ny
kundes behov og stil. Men hvad nu hvis du kunne se, hvad
kunden tidligere havde købt i dine butikker eller jeres onlineshop, hvor stort et beløb han i gennemsnit brugte, og om han
har et brand, han foretækker? Det ville give et helt andet
grundlag for at give kunden en god oplevelse.

En ‘sømløs’ kunderejse
Gnidningsfri – eller sømløs – kunderejse kaldes det, når en
kunde oplever, at forretningen har styr på data og hvilken
kunde, han eller hun er. Lige fra første påvirkning i form af
markedsføring til at kunne finde produktet online, prøve det i
butikken og afslutte købet. Eller købe online og bytte det i
butikken til et produkt, der passer kunden bedre. Og når
kunden kommer hjem, ligger alle transaktioner under
vedkommendes online-profil. Ikke blot som historik for
kunden, men som en guldgrube af information for butikken.
For nu ved de hvilke produkter, de skal anbefale i nyhedsbrevet.
Om det er løbetøj eller svømning, der skal bruges som
indgangsvinkel næste gang, kunden identificerer sig i
butikken. Om det er en loyal kunde og meget, meget mere.

Samspillet mellem online og offline
er vejen frem, og det er data, der
lægger fundamentet
Hvad betyder det for fremtidens
detailhandelsmedarbejder?
Samspillet mellem online og offline er vejen frem, og det er
data, der lægger fundamentet, men det er de dygtige,
serviceorienterede medarbejdere i butikken, der skal udføre
strategien. Det betyder, at der stilles nye krav til fremtidens
medarbejdere. De skal kunne gennemskue kundens rejse fra
online til fysisk butik, og så skal de kunne se sammenhængen
mellem online og offline: At stå i butikken og huske at henvise
til at den rette størrelse findes online; at håndtere returvarer
fra online og i det hele taget tænke online og offline som ét
til fordel for kunden. Her er uddannelse af personalet en
væsentlig faktor, men lige så vigtigt er det, at butikschefer og
hele ledelsen bakker op om en strategi, der knytter online- og
fysisk handel tættere sammen.

Fasthold styrkerne ved den fysiske butik – og
kombinér det med mulighederne online
Den fysiske butik har en masse fordele, som online ikke har.
Kunden kan opleve tøjets kvalitet, pasform og skjulte
detaljer og få en personlig service. Men det kan være svært
og dyrt at have fuldt sortiment i butikken, så en kunde kan
risikere at gå forgæves. Derfor skal butikken udnytte
mulighederne online. Hvis kundens ønskede størrelse eller
farve ikke er på lager, skal det være muligt at få den sendt
direkte hjem – og det skal kunne klares nemt og hurtigt af
ekspedienten.

Fakta om Omnichannel
Videncenter for Digital Handel er et nationalt
videncenter for de merkantile erhvervsskoler, hvis
formål er at bidrage til at gøre eleverne så dygtige til
digital handel som muligt. Videncentret udvikler bl.a.
undervisningsmateriale, webinarer, workshops,
studieture mm.
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FOKUS PÅ DEN
ENKELTE KUNDE
Kunderejsen har aldrig før fyldt så meget i detailhandlen, som den gør i dag. Ikke kun i den fysiske
detailhandel, men også når der handles online. Kunderne har i dag en stigende tendens til at vælge os til
eller fra på baggrund af købsoplevelsen i stedet for kerneydelsen. Det stiller store krav til den ansatte i
detailhandlen, da medarbejderen har stor indflydelse på, hvorvidt kunderne vælger at handle hos os.
Af Rasmus Gundelach, Uddannelsesdirektør, Aarhus Business College

Kunderejsen og godt købmandskab
Med kunderejsen er det vigtigt at holde fokus på den enkelte
kunde og sikre, at den oplevelse, vi ønsker at give vores
kunder, også efterleves til fulde. Vi indretter butikslokalet,
uddanner personalet, skaber transfer mellem webshop og
butik, anvender sociale medier og brander vores
virksomheder med ønske om at opnå størst mulig tilfredshed
hos vores kunder.

havde nemlig en mekanisk hund, hvor man for en krone
kunne få nogle minutters fornøjelse, hvis man ellers havde
artet sig, når der skulle købes nye gummistøvler.
I dag er der skruet noget mere op for oplevelserne, og kravene
til de ansatte er – i takt med det store antal etablerede kæder
– stigende, da kundens oplevelse i butikken skal være den
samme, uanset hvor i landet der handles. Måske jeg er lidt
farvet, da jeg i en menneskealder har arbejdet med
detailhandel, men når BR åbner sit nye børneunivers, så må
jeg ud og se, om det virker. Og det gør det.

Det er merværdien, vi skal
have fokus på

Det gode købmandskab og kunderejsen hænger uløseligt
sammen, og relationerne mellem kunderne og butikken er
med til at skabe købeglade og loyale kunder – både i form af
kundeklubber, følgere på Instagram, personlige relationer
etc.

Det er ikke nyt, men det kræver opmærksomhed
I mange år har vi forsøgt at skabe oplevelser for vores kunder.
Det har været alt fra events som ‘Open by Night’ og ‘Ladies’
Night’ til musik, duft, lys, personlig service eller Sallings
uforglemmelige julevinduer, som jeg selv troligt besøgte, når
jeg var på juleudflugt med min børnehave.
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Det var dengang, men det virkede. Mine forældre kom ikke
udenom et besøg i Salling, for jeg havde noget, jeg skulle vise
dem. Skoringen på Strøget i Aarhus blev også besøgt. De

Eller når Matas laver helt nyt koncept for kunderejsen
gennem butikken og lover mig en oplevelse af, at her kan du
dufte, røre og prøve. Så må man ind i butikken og opleve
konceptet, fornemme universet og mærke, at her får man en
oplevelse med i købet. Og når jeg går i Rituals, har jeg næsten
en forventning om at få serveret en kop te, mens jeg tester
scrub, sæbe og håndcreme ved den opstillede håndvask.
Her er de høje krav til de ansatte afgørende. Det er vigtigt, at
vi forstår vores eget koncept. Det er vigtigt, at vi kan bringe
det ud til forbrugeren. Og det er vigtigt, at medarbejderne
kan kombinere det med godt købmandskab. Vi skal give
kunden en oplevelse, men når dagen er slut, skal det kunne
ses på bundlinjen.

Hvor meget skal der til?
Det tager tid – til tider meget lang tid – at få skabt de
optimale rammer, og på et kort øjeblik kan relationerne
ændre retning. Her to lidt karikerede eksempler:
Under Covid-19 nedlukningen oplevede jeg en dame iklæde
sine hænder to plastikposer fra frugt- og grøntafdelingen, da
der ikke var flere plastikhandsker i æsken ved siden af
håndspritten. Hun var tydeligt utilfreds og fortalte de
omkringstående, at hun jo nok ville handle et andet sted
næste gang.
Et andet sted blev jeg tilbudt en kop kaffe, mens jeg browsede
gennem stativer med tøj. Det er ikke nyt, og mit eksempel er
måske fra din butik. Men det, der afgjorde, at jeg blev i
butikken, var, at kaffen blev serveret i en porcelænskop. En
god kop kaffe, som ville have en værdi af 35 kroner på cafeen
overfor. Og hvem sniger sig ud af en butik med indehaverens
porcelæn i hånden? For mig betød det, at jeg blev i butikken
og nød min kaffe, og jeg endte da også med at gøre et køb.

Til tider er det meget lidt, der skal til, men vi skal være
bevidste om det. Det anerkendende nik, smalltalk, at de
ansatte i BR leger med børnene, selv om familien blot skulle
hente sæbeboblevæske. At medarbejderne i Matas kan lægge
en quick-makeup på kunden, der egentligt kom for at købe
hårshampoo. Eller det kan være kaffen, den flotte indpakning
eller hjælp til varesøgning i vores webshop, når vi nu ikke lige
har produktet i butikken?
Det hele relaterer sig til kunderejsen og det gode
købmandskab, og den rejse starter stadig oftere på de sociale
medier og webshoppen.

What’s in it for me
Det er merværdien, vi skal have fokus på. Hvilke mekanismer
kan vi påvirke hos kunden gennem salgspsykologi? Er det
content i vores markedsføring? Er det de personlige tilbud på
en app? Eller er det mødet med en medarbejder, som giver
kunden en unik oplevelse af at være en æresgæst?

Fakta om Aarhus Business College
Aarhus Business College og Handelsfagskolen
fusionerede i januar 2020.
Aarhus Business College har fire afdelinger og tilbyder
merkantile erhvervsuddannelser, HHX samt en lang
række kurser bl.a. i digitalt salg, salgspsykologi og
ledelse.
Aarhus Business College er værtsskole for Videncenter
for Digital Handel.
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The customer has
always driven the
business model…
Amancio Ortega Gaona, grundlægger, Inditex Fashion Group
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