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DE RIGTIGE
SALGSVÆRKTØJER?
Salg foregår på mange niveauer og er under stor
forandring. Hvordan sikrer branchen de rigtige
salgsredskaber og hvilke krav er der til fremtiden?
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God læselyst

REDAKTØRENS
BETRAGTNINGER
Der er sket meget de seneste år i forhold til salg,
men hvilke salgsredskaber er kommet for at blive
og hvilke vil forblive, som vi kender dem? En
ting er sikkert, den digitale
udvikling har nået helt nyt
omfang og har vundet indpas
i alle aspekter af salget.
Med pandemien og de
politiske tiltag om nedluk
ning i hele verden måtte alle
virksomheder erkende, at
den digitale tilstedeværelse
blev et uundværligt redskab
og tilpasningen skulle ske
hurtigt. Det var ikke muligt
at møde sine engroskunder i
showroom eller på messer.
Butikkerne blev lukket og forbrugerne kunne nu
kun nås via e-handel og SoMe.
I forlængelse af pandemien ser vi nu store
udfordringer i forsyningskæderne og stigende
råvarepriser – en udvikling som kun er blevet
værre af Ruslands invasion af Ukraine. Jeg er
ikke i tvivl om, at de udfordringer kommer vi
lettere igennem med en stærkt digital infra
struktur – vi skal også huske på, at pandemien
ikke er overstået endnu.
Forbrugerne har i stigende grad taget nethandlen
til sig. Store europæiske og globale salgsplat
forme tager fortsat markedsandele fra detail
handlen, som på mange fronter har måtte

genopfinde sig selv. Men hvor skal detailhandlen
bevæge sig hen, og hvilke krav stiller forbrugerne
til de fysiske forretninger post pandemien?
Uanset om nethandlen bulder
frem, så er den klassiske
fysiske butik fortsat et meget
vigtigt element. De største
online aktører arbejder
målrettet på fysisk tilstede
værelse, og størstedelen af
samtlige modevirksomheder
har fortsat deres største
afsætning til klassiske fysiske
forretninger i hele verden.
Det stiller krav til service,
uddannelse, tilpasning og nok
allervigtigst – nærhed til sine kunder, uanset om
det er i engros eller detail. Derfor skal vi i
branchen stå sammen og bakke op om hinanden.
De kommende år bliver fortsat udfordrende og
mange nye salgsredskaber skal tages i brug eller
forbedres for at opnå fortsat succes.
Det er min opfattelse, at vi i Danmark er gode til
at rykke sammen og tilpasse os, når der sker store
globale forandringer. Men de udfordringer – vi
oplever lige nu, kommer i et uset tempo og det
stiller ekstra store krav til forandringsvillighed
og tilpasning. Alt skal gennemtænkes og måske
skal vi gå helt nye veje?

Nikolai Klausen
Redaktør & direktør WEAR
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DIGITALE KOMPETENCER

Kan du give et eksempel på det?

OG GRØN VIDEN

Tilbage i august 2021 havde vi launch på et helt nyt koncept –
Heart by MOS MOSH – med afsæt i activewear og altså noget
helt nyt i forhold til vores hovedkollektion. Hele konceptet er
tænkt digitalt i forhold til, hvordan det skal sælges uden
kollektionsprøver, som vores sælgere ellers er vant til.

“Ja, de skal klart have flere digitale kompetencer og kunne forstå hvorfor den digitale udvikling er vigtigt
samt hvordan de kan udnytte den viden, det giver. Men de skal også klædes på til den ansvarlige og grønne
omstilling – et område vi arbejder meget målrettet med”.

Det er klart, at det har været en udfordring. Sælgerne skulle
benytte helt nye greb i forhold til salget og i dialogen med
forhandlerne. Samtidig skulle forhandlerne også stole på
vores billeder og beskrivelser af kvaliteter, farver og pasform,
hvilket selvfølgelig ikke var nemt.

David Skjødt

Kommer vi til at se en opsplitning af sælgerens
ansvar?
Jeg tror, at de sociale kompetencer en god sælger besidder,
altid kan bruges i en salgsorganisation. Om det gælder direkte
salg i en rådgivende funktion eller på en anden måde i dialogen
med forhandlerne.
Vi må ikke glemme, at data ikke kan vise alt. Data kan bruges
til meget, og vi er kun lige begyndt at forstå de muligheder,
som data og klog databehandling giver os. Men den kan endnu
ikke vise, hvad vi har manglet, hvor vores konkurrenter er
eller trends i samfundet. Den menneskelige intuition er
fortsat meget vigtig.

Men vi gjorde en kæmpe indsats for at klæde organisationen
på til opgaven – det er vigtigt at forstå, at der var launch i alle
lande på samme tid og at der kun var afsat en uge til salg. Ikke
nok med, at det var en helt ny tilgang til salg, så havde vi også
presset salgsperioden ned til blot en uge. Det var en stor
udfordring for mange og en kæmpe forandring.
Vi kom godt igennem det, og vi lærte meget, som vi kan
forbedre til næste salg her i marts måned. Vores digitale
redskaber skal forbedres, og vi skal lytte til vores sælgere,
agenter og kunder. Men vi fastholder det digitale salg af
kollektionen, og der kommer heller ingen kollektionsprøver.

Hvordan ser du udviklingen i det opsøgende salg?

Interview med David Skjødt, CEO, Mos Mosh

Hvilke overvejelser bør man gøre sig om
fremtidens salgsorganisation?

Oplever du, at sælgeren skal have flere
kompetencer?

De seneste år har den digitale udvikling virkelig taget et stort
skridt ind i vores hverdag. Det har og vil på mange måder ændre
salgsorganisationen, som vi traditionelt har fastholdt gennem
mange år. Det fysiske og det digitale salg smelter sammen på
en meget mere strategisk og gennemgribende facon.

Ja, de skal klart have flere digitale kompetencer og kunne
forstå, hvorfor den digitale udvikling er vigtig samt hvordan
de kan udnytte den viden, det giver. Men de skal også klædes
på til den ansvarlige og grønne omstilling – et område vi
arbejder meget målrettet med. Vi har derfor også ansat en CSR
medarbejder tilbage i efteråret, der har fokus på mere
ansvarlig produktion og indhentning af flere certifikater.

I forhold til vores forhandlere betyder det, at vi skal tage et
meget større ansvar for præsentation af vores varer ude i
butikkerne og samtidig yde rådgivning omkring vores design
og kvaliteter. Ligeledes er det vigtigt, at vi producerer mere
ansvarligt, og at vi klæder vores sælgere og forhandlere
ordentlig på, så de kan være med til at videreformidle vores
bæredygtige tiltag og rejse.
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Vores sælgere og agenter skal være endnu tættere på vores
forhandlere end de nogensinde har været før. De skal inspirere
de ansatte og kunne indgå i en kvalificeret dialog om
udviklingsmuligheder for MOS MOSH i den enkelte forretning.
Vi er i gang med at ansætte endnu en sælger til at varetage
vores nuværende forhandlere i Danmark, hvilket giver mere
tid til den enkelte kunde.

De seneste år har den digitale
udvikling virkelig taget et stort
skridt ind i vores hverdag
Vores sælgere skal være klædt fuldstændigt på til at kunne
indgå i en dialog med kunderne om alle vores ansvarlige og
grønne tiltag. Det nytter ikke noget, hvis vores store indsatser
i produktudvikling ikke kommer helt ud til vores forhandlere
og derefter til forbrugerne.

Vi må ikke udelukke de fysiske besøg ude hos vores
forhandlere, og vi fortsætter med at være en del af modeugen
i København med messedeltagelse. Vi har fortsat stor
opmærksomhed på det fysiske møde med vores forhandlere.
Vi må ikke glemme, at de fysiske forretninger står for godt 65
procent af vores omsætning.
Men vi må erkende, at salget bryder op i to dele, og at der bliver
en endnu større polarisering mellem de mindre og store
forhandlere - uanset om vi taler fysiske eller salgsplatforme.
De store aktører bliver i stigende grad datadrevet og produktet
forsvinder mere i baggrunden – her handler det mere om salg
og indtjening. Det stiller nye og særlige kompetencer i det
opsøgende salg samt salgsudvikling med eksisterende
forhandlere.
Vi har styrket vores digitale salgsredskaber, look books,
modeshow osv. Corona-situationen har klart skubbet på
udviklingen, da vi ikke har kunnet mødes med vores
forhandlere. Nu er vi ved at vende tilbage til en normal
tilværelse, og vi ser, at de nye digitale redskaber hænger ved–
alt handler om tilvænning, og vi er opmærksom på at nye
tiltag tager tid.

Men vi kommer nok til at se en større opsplitning mellem salg til
de klassiske fysiske forretninger og de store aktører. Der skal
digitale kompetencer til, hvis vi skal løfte vores salg gennem
store online aktører eller i stormagasiner samt store kæder.

Hvor ser du de største udfordringer for en
salgsorganisation de kommende år?
I den digitale kompetenceudvikling, hvor den klassiske sælger
bliver udfordret. Hvis vi vil overleve, skal vi i stigende grad
være tæt på vores kunder, og vi skal kende deres behov, før de
selv kender dem. Konkurrencen er meget hård og udvalget af
brands er enormt – og vi skal gøre os fortjent til at kunne
beholde vores position.
Vi skal som sagt have adgang til data, vi skal kunne læse dem
og udarbejde relevante analyser til vores forhandlere og
salgsorganisation. Alt bliver mere datarevet uanset om vi
synes om det eller ej – vi må alle følge med – ellers dør vi.

FORTSÆTTES…
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Kundeservice og opfølgning er også vigtigt – hvor
bevæger det sig hen?
I forhold til kundeservice tror vi fortsat på den personlige
kontakt - at man kan ringe til os og tale med en kyndig
medarbejder. Men vi vil fortsætte udviklingen af vores digitale
B2B platform. Den tilbyder adgang, indkøb, suppleringer,
kontoudskrifter, marketingsmateriale og meget mere – når
det passer vores forhandlere bedst.

Om MOS MOSH
MOS MOSH blev grundlagt af Kim Hyldahl i 2010. Vi er
kendte for vores høje kvalitet, designs med et tvist. De
perfekte pasformer og det smarte look, som
kendetegner jeans fra MOS MOSH, er kendt og elsket af
kvinder over hele verden. Og modebrandet MOS MOSH
er i dag førende inden for luksusjeans og tailorings.
Etablerings år
Forhandlere
Egne butikker
Markeder
Ansatte
Agenter
Distributører

2010
2500 MOS MOSH / 300 MOS
MOSH Gallery
1 - Østrig
22
43
31
3

om MOS MOSH. Vi træner vores sælgere og agenter i at få
præsenteret appen, så de kan hjælpe forhandlerne med at
downloade den, når de mødes. Her deler vi merchandising
tips, look books, viden om vores kvaliteter, bæredygtige
initiativer og meget mere.

Hvilket digitale salgsredskaber tror du vinder ind i
branchen?
Jeg tror, vi kun har set toppen af isbjerget i forhold til den
digitale udvikling vi går i møde de kommende år. Udviklingen
går så hurtigt og med endnu mere avancerede mobiltelefoner
og tablets samt 5G nettets udbredelse bliver mulighederne
enorme – vi kan kæmpe imod forandring, men i sidste ende
må vi tilpasse os.
Derfor har vi også påbegyndt den digitale tilpasning. Vi har
startet en hel kollektion op på en digital salgsplatform. Vi
benytter digitale billeder, vores webshop bliver konstant
udviklet, vores salgsmateriale bliver i stigende grad
digitaliseret og vores forhandlere kan benytte vores B2B
platform 24:7 året rundt – så vi er godt i gang.
I forhold til forbrugerne kommer vi til at se meget mere
augmented reality, det vi fleste kender fra IKEA, hvor man via
sin mobiltelefon f.eks. kan se, hvordan en sofa ser ud hjemme i
ens stue. Det vil i vores branche blive til digitale kollektioner,
som man så kan ‘prøve på’ uden at have en eneste prøve i
hånden.
I forbindelse med designudvikling bliver 3D design mere og
mere fremtrædende. Det har mange fordele i forhold til det
videre salgs- og marketingforløb, men det vil også kunne
reducere behovet for fysiske prøver, det vil speede
designprocessen og produktudvikling i vejret. Det vil samtidig
skubbe på den udvikling, vi ser i forhold til mindre
ekspreskollektioner og reorder i nye farver.

Hvad bliver den største salgsforandring de
kommende år?
Som sagt tidligere er den digitale omstilling og vores evne til
at tilpasse os i tide en stor forandring.
Men i forhold til udviklingen og væksten på salgsplatforme og
at flere af vores fysiske forhandlere selv får en webshop, bliver
det en udfordring at styre vores brand og hvor det sælges. Så
vi skal have yderligere fokus, således at vi kan styre vores
distribution.
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Vi har også udviklet en app til brug for vores forhandlere. Den
giver os en unik mulighed for at være i kontakt med vores
2500+ forhandlere i hele verden. Alle ansatte ude i
forretningerne kan downloade appen og få indsigt og viden
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FRA ANALOG TIL DIGITAL

ELLER BEGGE?

“Det digitale format kan noget andet end det fysiske, men vi må ikke undervurdere den fysiske dialog og
tilstedeværelse ude hos vores kunder. Det er ikke alle butikker, som er fortrolige med det digitale indkøb og
vi har lært, at det kræver ekstra meget af salgsmaterialet at opnå samme feedback på kollektionerne gennem
et 100 procent digitalt salg”.
Interview med Michelle Nielsen, Sales Manager,
mbym og Glabal Funk

Hvor vigtig er en digital B2B salgsplatform?
I dag er den blevet helt uundværlig og den er kommet for at
blive. Når jeg tænker på årene op til corona-pandemien, var det
da noget vi talte om og sikkert nok også skulle se på i fremtiden.
Igennem pandemien accelererede den digitale transformation
i B2B salget, hvilket fik os og hele branchen i gear – meget
hurtigt. Det var en ny måde at skulle tænke salg på, og man var
tvivl om, hvad der ville komme til at ske efter.

Tror du det digitale B2B salg kommer til af fylde
mere i fremtiden?
Der er ingen tvivl om, at det kommer til at fylde mere og mere
– men jeg vil sige både og. Når vi står her 2 år efter pandemiens
udbrud, har det vist sig, at vi ikke går tilbage til det, vi kendte,
men at fremtidens salg i stedet bliver en form for hybrid, hvor
kunden vil have begge dele - altså både det digitale, men i den
grad også have den personlige relation. Det fysiske møde
handler i dag nu i højere grad om at gøre mere ud af oplevelsen
i forhold til experience og branding – kunderne stiller større
krav nu.
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I takt med at mere og mere af vores salg foregår digitalt, har vi
valgt at producere mere og mere content til B2B salgsmaterialet,
hvilket især online kunderne har stor gavn af, idet de kan se up
front, hvordan tøjet gebærder sig
online. Det har vist sig at det er
muligt for os at opnå færre
annulleringer, hvis content er on
Michelle Nielsen
point, da content driver salget for
online shops. Det digitale salg
kan fremtidigt også give os
mulighed for at effektivisere
flere processer internt.
Der vil være mulighed for at
booke flere kunder ind om dagen,
da man sparer tid i form af kørsel,
klargøring af showrooms mv,
hvilket potentielt kan forkorte
salgsvinduet væsentligt. Det kan
i den anden ende give mere tid til
at skabe content forinden og
samtidig optimere indkøbs- og
designprocessen, fordi de får et
større vindue i den anden ende.
På den måde vil man kunne
minimere antallet af fejl og
forsinkelser. Samtidig er det også
superrelevant i forhold til de
udfordringer branchen står
overfor i forsyningskæderne
med transport og produktionstid.

Man må sige, at pandemien i den grad kickstartede den digitale
indkøbsproces, da vi pludselig stod i den situation, at vi over
night ikke kunne sælge vores varer. Det var ikke muligt at
mødes fysisk, så vi måtte hurtigt omstille os til et digitalt
værktøj, som kunne hjælpe os med den udfordring. Det var og
er fortsat en helt vild transformation. Vi har taget den digitale
salgsplatform til os i et vildt hurtigt tempo og vi udvikler hele
tiden på den. Samtidig er vores sælgere, agenter og kunder
blevet meget mere fortrolige med det digitale format.

Det digitale format kan noget andet end det fysiske, men vi må
ikke undervurdere den fysiske dialog og tilstedeværelse ude
hos vores kunder. Det er ikke alle butikker, som er fortrolige
med det digitale indkøb og vi har lært, at det kræver ekstra
meget af salgsmaterialet at opnå samme feedback på
kollektionerne gennem et 100 procent digitalt salg. Vi skal
have kigget ind i, hvordan vi kan give alle kunderne den bedst

digital forretning. De store webshops har haft nemmere ved at
tage de digitale redskaber til sig end vores traditionelle offline
kunder, men vi vil ikke glemme de mindre kunder og deres
behov og vi har mange loyale kunder, som vi har haft i mange
år, som vi tager hensyn til.

Kan man nøjes med sin
egen B2B salgsplatform?

mulige digitale brugeroplevelse, så de kan få fornemmelsen af
at være på et rigtigt indkøb.
Man kan på en måde sige, at vi vil segmentere kunderne ind i
modenhedsgrader af hvor teknologiske og store de er. Vi vil
fortsat tilbyde alle vores kunder en god service og
tilgængelighed, uanset størrelse og om man er en fysisk eller

Lige nu har vi kun vores egen B2B
salgsplatform og der er ingen
planer om at bruge andre. Men vi
følger selvfølgelig udviklingen og
holder skarpt øje med, om vi har
de rette salgsredskaber. Nok er udviklingen gået hurtigt, men
vi er kun lige i starten af den digitale udvikling. Der er hele
tiden nye trends og redskaber, men vi kan ikke hoppe på dem
alle hver gang, der viser sig noget nyt. Vores kunder, sælgere og
agenter, er fortsat ved at tilpasse sig vores B2B platform og vi
udvikler hele tiden nyt indhold til den.

Tror du det kan blive et essentielt eksportredskab?
Det er det allerede i dag. Vi har taget det til os og kan allerede
nu se de mange fordele som en digital salgsplatform giver os.
Når vi taler om eksport, så benytter alle vores agenter sig af
vores B2B platform og i de lande/markeder, hvor vi ikke har
agenter eller distributører, giver vi kunder adgang til at lægge
ordre direkte i vores B2B platform.

Det digitale format er meget
tidsbesparende især for
eksportmarkederne
Det stiller selvfølgelig store krav til billed- og videomateriale,
produktbeskrivelser og storytelling. Når vi så har digitale
indkøbsmøder med kunderne, tager vi dialogen via et video
call, hvor vi kan vise de fysiske kollektionsprøver og samtidig
lægge ordre via salgsplatformen. På den måde har vi fortsat
den menneskelige kontakt og dialog med kunderne - noget som
begge parter sætter stor pris på.
Det digitale format er meget tidsbesparende især for
eksportmarkederne, hvor der er en stor geografisk distance
mellem kunderne. Kunderne skal ikke køre til showroom, finde
parkering og tid i kalenderen osv. Vi kan stort set lægge indkøb,
når det passer begge parter og der er meget mindre stress. Vi
kan have flere kunder i løbet af en dag, hvilket øger
effektiviteten. Samtidig må vi heller ikke glemme alle de lande
vi eksporterer til, som er meget større end Danmark og hvor
transporttid betyder væsentligt mere. Med de nye digitale
muligheder har vores agenter nu mulighed for at sælge til
butikker, de normalt ikke ville køre til pga. for lang afstand.

FORTSÆTTES…
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Bliver de fysiske salgskollektioner helt
overflødige?
Nej, ikke de kommende år. Men den digitale udvikling går
meget hurtig og der er allerede mange nye spændende
muligheder for eksempelvis 3D kollektionstegninger, digitale
showrooms og meget mere. Hvor det helt ender og hvilke
teknologier, der bliver de mest fremtrædende, er nok for tidligt
at spå om.
Vi har med stor succes udsendt tekstilkasser med fabric
swatches til større online kunder, så de kan få den taktile
fornemmelse af kollektionen inden de skal foretage et digitalt
indkøb. Dette er en metode, jeg kunne forestille mig blev brugt
hyppigere i fremtiden og som i takt med digitale showrooms
kan være med til at reducere antallet af fysiske kollektioner.

Om Message A/S
Vores historie strækker sig helt tilbage til 1980.
Dengang hed produktet FAIS JEANS, og den allerførste
kollektion bestod af tre – på daværende tid – fede
jeansmodeller. Igennem tidens løb kom brands som
JEFF, JAM, d´AHRLING og VASK til.
I 1986 så brandet MESSAGE dagens lys. I de efterføl
gende år voksede virksomheden og i 1997 kunne vi slå
dørene op til den første MESSAGE butik i Kongensgade,
Odense.
I 2003 lancerede vi mbyM som et subbrand til MESSAGE.
mbyM, der står for made by MESSAGE, blev taget godt
imod, og har siden da haft stor succes. I dag kan du finde
mbyM i mere end 500 butikker over hele Europa.
2003 var også året, vi lancerede Global Funk, som i dag
er et anerkendt jeans og outerwear brand, der primært
markedsføres i Danmark og Norge.
I dag omfatter MESSAGE A/S mærkerne mbyM, Global
Funk, Project Unknown, d’ahrling og Frakment.
Etableringsår:
Forhandlere :
Egne butikker:
Markeder:
Ansatte:
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1997 (Første butik)
+500
28 (Heraf 5 i Norge)
15
300

Hvordan ser du udviklingen omkring messer?

Vi må i denne forbindelse heller ikke glemme den grønne
omstilling, som i den grad presser sig på i branchen. Hvis vi
med digitale tegninger og kollektioner, kan skære ned på
produktionen af fysiske prøver, så ligger der efter min
vurdering en ikke uvæsentlig besparelse i CO2 aftrykket.

De seneste to år har desværre budt på mange aflysninger af de
internationale messer. I Danmark har vi dog været gode til at
afvikle messerne, selvom vi godt vidste, at der ville komme
meget færre internationale indkøbere. Men vi tror fortsat på
messeformatet og vi har ingen planer om at stoppe med det.

Kan I salgsmæssigt udnytte den data
salgsplatformen tilbyder?

Vi skal i branchen passe på med at tale messerne ned. Skal de
ændre og tilpasse konceptet; ja! Men de har fortsat en stor
samlende positiv indvirkning på branchen. Det er en virkelig
god platform for det fysiske møde med kunderne, særligt i takt
med at indkøb i stigende grad foretages digitalt. På messerne
kan man mødes uformelt og uden en forudgående aftale, noget
som mange indkøbere sætter stor pris på.

Det kan vi godt. Den bruger vi aktivt til produktionsplanlægning,
fordeling af salg på kategorier, hvilke pasformer sælger bedst
osv. Vi bruger det på tværs af alle markeder og ser på hvordan
salget fordeler sig forskelligt på eksportmarkederne.
Vores sælgere og agenter modtager hver morgen en rapport,
som viser hvor de er i forhold til budget sidste år, hvilke
produkter de sælger bedst osv. Hvis vores sælgere læser dem
og sætter sig ind i, hvad der bliver solgt – både i deres eget
marked, men også i de andre markeder, har de en unik mulighed
for at kunne lade sig inspirere og måske finde områder, hvor de
har mulighed for at forbedre salget.

I udlandet skal vi hurtigst muligt på banen igen. Vores agenter
ser det fortsat som et vigtigt salgsredskab og et oplagt
udstillingsvindue for både potentielle nye kunder og
eksisterende kunder. En messestand skal i stigende grad
udstråle vores brand DNA og understøtte vores storytelling.
Efter to år med pandemi er det vores opfattelse at messerne
aldrig har været vigtigere og der er et opsparet behov hos
indkøbere for at komme ud igen.

Efter endt indsalg kan vi kigge vores digitale salgsmateriale
igennem, hvor vi har mulighed for at tracke, hvilke styles der
bliver trykket ind på flest gange. Det kan tilmed være med til at
give os et praj om, hvor kunden finder vores content interessant,
og hvor content faktisk er med til at genere et salg. På den måde
har vi mulighed for at lave bedre forecast og optimere på,
hvordan vores materiale skal udformes fremtidigt.

Hvordan sikrer I, at sælgerne er klædt på til at
benytte B2B salgsplatformen?
Vores platform er heldigvis meget intuitiv og nem at bruge.
Men lige som mange andre digitale redskaber er der altid
mulighed for forbedring. Vi vil nu udarbejdet en ‘digital guide’
for det gode digitale indkøbsflow, som skal have fokus på
kundedialogen og kontakten og følelsen at et fysisk møde.
Altså hvordan fremviser vi vores lookbook, kollektion,
kampagner og andre tiltag digitalt. Der skal laves en form for
‘indkøbsrejse’, som kan strømlines til alle sælgere og agenter
på alle markeder. Men vi må naturligvis ikke glemme, at vi
fortsat benytter et nyt salgsredskab og at vi hele tiden skal
kunne imødekomme vores kunders ønsker.

Hvordan bliver sælgerens rolle i takt med stigende
digitalt salg?
Det er selvfølgelig en stor forandring, vi er i lige nu og det
kommer kun til at gå hurtigere med den digitale omstilling og
nye salgsredskaber. Så vi er meget opmærksomme på, at
sælgerne er klædt godt på og eventuelle usikkerheder bliver
talt igennem på en åben og imødekommende facon. I takt med
vi alle bliver mere og mere fortrolige med det digitale salg,

bliver der jo også mere tid til det fysiske møde ude i butikkerne.
Men hvis du tænker på om sælgerne fremtidigt bliver
overflødige, vil jeg bestemt sige nej – men der vil helt sikkert
være en vækst i det digitale salg, hvilket betyder man vil kunne
se reducerede salgsteams.

Hvad betyder udviklingen for de fysiske
kundemøder?
De fysiske møder vil i stigende grad blive brugt til dialog om det
grundlæggende samarbejde. Hvordan kan vi optimere salget,
placering i butikken, kampagner og sparring omkring
kollektionen. Har vi de rette prispunkter, bredde i kollektionen,
mangler vi nogle kategorier og meget mere. Vi får selvfølgelig
også feedback på, hvor vi står i forhold til vores konkurrenter.
Men vi må ikke glemme de ansatte ude i butikkerne. De er
enormt vigtige for vores brand story. Det er dem, som skal nå
ud til forbrugerne og fortælle den gode historie om netop vores
brand. Det er jo særligt de fysiske butikker, som har det behov.
De benytter i stor grad storytelling, når de har kunder i
butikken – det er det ekstra de kan, som kunderne ikke kan få
via en webshop. De kan – om nogen formidle vores designtanker
helt ud til slutforbrugerne.
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ONE-STOP-SHOP

GLOBALT 24/7

Kan alle bruge det, eller skal man være et globalt
brand?

Vil salgsplatforme overtage behovet for fysiske
messer?

Brands af enhver størrelse kan bruge en digital platform. JOOR
hjælper alle fra nye designere til globale luksusmodehuse som
LVMH, Kering og Richemont. Populære skandinaviske mærker,
der har haft succes på JOOR, omfatter bl.a. GANNI, Holzweiler,
Axel Arigato og BLK DNM.

Fysiske shows er et centralt element i økosystemet for mode, og
de forsvinder ikke. JOOR er fortrøstningsfulde for en hybrid
fremtid, hvor fysiske shows vil give mulighed for personlige
forbindelser, som vil blive suppleret med en virtuel komponent,
der vil appellere til et globalt og miljøbevidst publikum, der ikke
er interesseret i at rejse til showet. Desuden vil den virtuelle
mulighed udvide messen i optil flere uger, så handlen vil
fortsætte udover den tidligere begrænsning af længden på de
traditionelle messer.

“Som branchens førende platform giver JOOR brands mulighed for at arbejde med enhver retailer de ønsker at
handle med, da alle retailers har gratis adgang til at handle på platformen. Derudover giver JOOR brands
mulighed for at udvide deres distribution ved at skabe nye forbindelser og samarbejde med globale retailers”.
Indlæg af Kristin Savilia, CEO, JOOR
Pandemien har fremskyndet en hurtig indførelse af digital
teknologi på tværs af brancher og har katapulteret B2Bmodehandlen ind i den digitale tidsalder. Brands og retailere
anerkender nu værdien i den digitale transformation – med
fordele lige fra erfaringer med samarbejde uden fysisk
tilstedeværelse, til evnen til at købe og sælge 24/7 fra og i hele
verden. De forstår, at virtuel tilstedeværelse er en nødvendighed
for at blomstre i et hybridmiljø, der bliver ved med at udvikle sig,
både for at forbedre den personlige købs- og salgsoplevelse
samt støtte deres global vækst.
JOOR blev grundlagt i 2010 og er verdens førende digitale
wholesale-platform og dataudveksling, der arbejder med over
13.200 mærker og mere end 375.000 kuraterede retailere i 150
lande og vi håndterer over $1,5 milliarder i wholesaletransaktionsvolumen hver måned. Vores ekspansive netværk
og innovative teknologi udgør et unikt udgangspunkt, hvorfra
vi kan give vores brand og retail kunder mulighed for at forbinde
og drive forretning rundt om i verden - 24/7.

Hvad kan en digital salgsplatform gøre?
En digital salgsplatform tilbyder et virtuelt showroom, der
kører uafhængigt af købskalenderen og faciliterer 24/7 global
wholesale handel. JOOR gør det f.eks. muligt for kunderne at
administrere alt engrossalg digitalt, herunder visning af
linesheets, afgivelse og administration af ordrer, planlægning
og hosting af virtuelle aftaler samt oprettelse af brugerdefineret
rapportering til at understøtte beslutningstagningen.

Hvad er de største fordele ved at bruge en digital
salgsplatform?
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For brands understøtter og strømliner en digital salgsplatform
sales processen - hvilket hjælper med at facilitere personligt
salg og skaber et virtuelt showroom, der kan tilbydes til kunder
over hele verden. Brands får fuld gennemsigtighed og indsigt i
deres forretning ved at udnytte salgsrapporter i realtid og
datadrevne analyser, såsom hvilke produkter, der rangerer som
bestsellere, og sammenligning af ordrer på tværs af retailers
eller regioner.

Kristin Savilia

Brands af enhver størrelse
kan bruge en digital platform
Kræver det dybdegående it-kvalifikationer at
bruge?
Ingen avanceret it-erfaring er nødvendig for at bruge JOORplatformen. JOOR-kunder får fuld adgang til en global
kundesupport 24/7 samt hjælp til dataoverførsel fra dag ét.
Denne support hjælper nye kunder så sikkert og problemfrit
ombord, at de hurtigt kan udnytte platformen fuldt ud for at
vækste deres virksomheder.

Kan du bruge det til at etablere dit brand på nye
markeder?

Som branchens førende platform giver JOOR brands mulighed
for at arbejde med enhver retailer, de ønsker at handle med, da
alle retailers har gratis adgang til at handle på platformen.
Derudover giver JOOR brands mulighed for at udvide deres
distribution ved at skabe nye forbindelser og samarbejde med
globale retailers.
JOOR’s retail platform har en avanceret ‘sortimentsplanlægnings-funktion’, der strømliner købsprocessen for
wholesale. Takket være JOOR’s globale omfang og netværk kan
retailers drage fordele af de effektivitetsgevinster, der skabes
ved at have brand- og retaildata, som eksisterer side om side
inden for det samme økosystem. Når et brand præsenterer en
ny kollektion eller ændrer sine priser, har deres forbundne
retailere en fuld realtidsindsigt i ændringerne.
Dette niveau af gennemsigtighed og samarbejde har ført til, at
mere end 30 globale retailers har valgt udelukkende at benytte
JOOR til al deres sortimentsplanlægning og indkøb, herunder
kan nævnes Neiman Marcus, Harrod’s, Dover Street Market, og
Shopbop.

JOOR udvider rækkevidden på brands og retailers egne
forbindelser og udvider synligheden til de mere end 150 lande
rundt om i verden, hvor kunderne benytter vores platform. Med
udgangspunkt i førerposition i Nordamerika og Europa åbnede
JOOR sidste år et kontor i Shanghai – og blev den første globale
B2B-platform til at lancere en tilstedeværelse på det kinesiske
fastland – og Asien Stillehavsområdet er hurtigt blevet en
hurtigst voksende region.

Hvordan fungerer det digitale format sammen med
den fysiske kollektion?
JOOR er en digital løsning designet til at understøtte både
virtuelt salg via desktop platform samt personligt salg via iPad
applikationer. Retail-appen bruges af købere til at lette
sortimentsplanlægningen, mens de også deltager i personligt
aftaler.

Om JOOR
Etableringsår:
Antal ansatte:
Antal mærker:
Antal kunder, der
køber ind via JOOR:

2010
180
13.200+
365.000 kuraterede
forhandlere

Er det muligt at finde nye kunder via
salgsplatforme?
En vigtig fordel ved JOOR-platformen er muligheden for, at
brands og retailers kan opdage hinanden. JOOR Passport – en
udvidelse af JOOR, som driver eksklusive messer og modeuger,
er et godt eksempel. Det centraliserer modeshow- og mode
ugeoplevelser ved at skabe en one-stop-shop for brugerne.
Ved at digitalisere samspillet mellem brands og retailers
muliggør det en multi-ugers markedsplads, hvor retailers kan
opdage nye stilarter og designere, der er relevante for deres
kunder, og hvor mærker kan generere flere forbindelser. Brands
kan se hvilke købere, der har deltaget i deres ‘virtuelle kabiner’
og hvem der har foretrukket dem, og de kan nemt forbinde,
følge op og lægge ordrer inden via JOOR-platformen.

Brand-appen giver brandkunderne mere adgang og synlighed i
deres wholesale-forretning, når messer og indsalget er i gang.
Derudover leveres tilpassede QR-koder, der giver brands
mulighed for direkte at drive trafik fra messen, til deres
personlige virtuelle showroom på JOOR – et eksempel på
hvordan digital teknologi effektivt kan forbinde de fysiske og
virtuelle salgsoplevelser.
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MODEEKSPORTEN

I 2021

Den danske eksport af mode er kommet stærkt igen efter nedgangen i 2020. Modeeksporten oplevede en
vækst på hele 16 pct. fra 2020 til 2021. Det bringer den samlede modeeksport op på mere end 36 mia. kr. i årets
første 11 måneder, hvilket er et nyt rekordniveau, og dermed også større end niveauet før coronapandemien.
Det er særligt eksporten af beklædningsgenstande og -tilbehør, der har haft vind i sejlene i 2021, hvor
eksporten er steget med 18 pct., mens eksporten af fodtøj er steget med 7 pct.
Kilde: Eksportanalyse fra Dansk Erhverv og WEAR

Beklædning
80 pct. af den danske modeeksport sendes i 2021 til lande
indenfor EU’s grænser. Medregnes Norge og Storbritannien som
EU-lande, så er det kun 8 pct. af modeeksporten, der sendes til
lande udenfor EU. EU og landene omkring os udgør derfor fortsat
de vigtigste markeder for dansk modeeksport også i 2021.
Dansk modeeksport er i høj grad afhængig af eksporten til
landene tættest på os. Tyskland er den største aftager af
dansk mode, som den danske modebranche eksporterede for
9,1 mia. kr. til i de første 10 måneder af 2021. Det er en
fremgang på 900 mio. kr. sammenlignet med tilsvarende
periode i 2020. Tyskland står fortsat for 28 pct. af den samlede
afsætning. Sverige og Nederlandene følger efter med en
andel på hhv. 12 og 9 pct., mens Norge står for en andel på
8 pct. af den samlede eksportafsætning af dansk mode.
Storbritannien er det eneste land blandt de ti største aftagere,
hvor der var et fald i modeeksporten i løbet af 2021. Eksporten

faldt samlet med 100 mio. kr. Faldet dækker over en
tilbagegang i både eksporten af tøj og fodtøj. Hertil bør det
nævnes, at der pr. den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft
for told og moms ved handel med Storbritannien. Det er
forårsaget af Storbritanniens udtrædelse af EU, hvilket har
medført strengere krav ved eksport og import til og fra
Storbritannien.

Fodtøj
Eksporten af fodtøj udviklede sig mere volatilt på tværs af
vores største afsætningslande i løbet af 2021 end eksporten af
tøj. Eksporten til Tyskland, Polen og Storbritannien faldt,
mens eksporten til de øvrige lande steg.
Tyskland er dog fortsat den største aftager af dansk fodtøj.
Tyskland modtog dansk fodtøj for ca. 700 mio. kr. i 2021,
hvilket er 70 mio. kr. mindre end i 2020. Den største fremgang
fandt sted i afsætningen til Norge, der købte dansk fodtøj for
knap 400 mio. kr. Det svarer til en fremgang på 60 mio. kr.

EKSPORT januar - december
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Beklædning
Kilde: Danmarks Statistik
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VORES
BUTIKKER

hvilket vi i dag kan se var det rigtige for os. Da vi senere flyttede
til et større og bedre beliggende lokale i Aalborg, steg
omsætningen til 1.0 mio. kr. om måneden, hvilket overbeviste
os om, at konceptet kunne klare sig som et fysisk butikskoncept.

ER EN GOD
MOTOR

personlighed og direkte dialog
med kunden slår bare alt
Vores første butik - efter Aalborg, var i midten af København,
på det man nok må sige er en sekundær beliggenhed. Men den
har klaret sig helt fantastisk lige fra day one og da vi kunne se
vores koncept kunne klare sig på udebane og uden at vi var til
stede i hverdagen, overbeviste det os om, at vi med succes
kunne åbne flere butikker. I dag har vi butik i Aarhus, Esbjerg,
Hamburg og Odense – de seneste butikker blev etableret og
åbnet under corona-krisen og nedlukningen. Det gav os nogle
uforudsete udfordringer, men vi løste det og oplevede hvordan
alle i organisationen udviste sand kampånd og lyst til, at vi
skulle lykkes.

“Vi oplevede hurtigt, at vores produkter gjorde sig
godt i den fysiske butik og vi vidste, at vi med tiden
skulle have flere og større butikker. Men vi valgte at
satse på online til en start, hvilket vi i dag kan se var
det rigtige for os.”
Interview med Christoffer Bak, Co-founder, Shaping New Tomorrow

Hvad kan en fysisk butik, som I ikke kan online?
Det er jo som udgangspunkt hvert sit univers, men i dag
forventer kunderne, at de kan tale sammen og det er
gnidningsfrit at bevæge sig mellem dem. Men den fysiske butik
giver os som brand mulighed for at møde kunderne i øjenhøjde
og give en mere personlig service. Onlinekunderne får jo også
service, med det er altså noget andet, når man kan prøve varen,
mærke fabric og samtidig have en dialog med en af vores
butiksmedarbejdere – og så er den fysiske butik meget
convenient.

Christoffer Bak

Hvorfor fravælger I engrossalg til andre butikker?

Vi bruger meget tid på at sikre en god
stemning i butikkerne
Hvordan adskiller salget sig i butik fremfor online?
Første og fremmest er vores butikker en ‘motor,’ som vi har
taget i brug for at understøtte vores udvikling. Gennem salget
ude i butikkerne får vi en unik feedback fra kunderne om
vores produkter – en feedback som vi har sat i system, så vi er
sikre på, at det kommer frem til de rette personer i
produktudviklingen.
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Vi bruger meget tid på at sikre en god stemning i butikkerne:
Vores medarbejdere og kunder skal syntes, det er sjovt og
hyggeligt at komme ind i butikkerne – vi ser vores kunder som
gæster på samme niveau, som hvis de kom på besøg hjemme
hos os selv, det skal være en fornøjelse at møde nye mennesker.

Vi syntes faktisk vores produkter er skabt til den fysiske butik.
Vores valg af stretch fabrics giver en fantastisk oplevelse, når
man prøver det på – en umiddelbar oplevelse som ikke kan
skabes online. Kunderne kan med det samme se, hvor godt det
sidder og føles på. Det er pænt og sidder komfortabelt – det ser
vi som et vigtigt element, når man sælger tøj til mænd, der
sætter pris på at prøve tøjet på, før de køber det.

Servicen i butikken er også mere proaktiv, her henvender vi os
til kunderne, når de går rundt i butikken og vi kan ligeledes
sælge mere på en anden måde end det er muligt online. Vi kan
se, der er mange kunder som handler begge steder og der er
også mange, som starter i den fysiske butik, for så efterfølgende
at genbestille online. Alle vores butiksmedarbejdere er trænet
i vores historie, koncept, produkter og fabrics – det er et
naturligt grundlag for dialog med kunderne.

Hvilke overvejelser gjorde I jer omkring etablering
af fysiske butikker?
At det altid er vigtigt at være tæt på ens kunder – det kan man
på en helt særlig måde i den fysiske butik. Du skal huske på, at
vi startede vores første butik meget tidligt i forløbet. Den var
meget lille og lå på en sidegade til en sidegade i Aalborg. Vi var
kun i starten af tyverne og vi stod selv for ombygning samt
etablering af butikken og det var os selv som stod i butikken,
mens vi startede virksomheden – en klassisk upstart historie.
Vi oplevede hurtigt, at vores produkter gjorde sig godt i den
fysiske butik og vi viste godt, at vi med tiden skulle have flere
og større butikker. Men vi valgte at satse på online til en start,

Lige nu er vi meget opmærksomme på vores brand building og
story telling. Kunderne skal have en super god oplevelse hver
gang de køber et af vores produkter. Det mener vi, at vi kan
gøre bedst, hvis vi selv står for købsoplevelsen og har den
direkte kontakt med kunderne. Vi tror meget på en
helhedsoplevelse, når man prøver og køber vores produkter.
Når man sælger engros til andre butikker, fraskriver vi os en
stor del af kundekontakten og vi skal ‘konkurrere’ om de
ansattes bevågenhed, placering i butikken og hvilke produkter,
der skal genbestilles, når der eventuelt er udsolgt. Samtidig har
vi selvfølgelig også fokus på vores bruttoavance, med
engrossalg forsvinder en del af avancen. Da vi startede op, var
vores it-systemer heller ikke gearet til engrossalg, faktisk
oplevede vi, der var fejl i systemet, hvilket bevirkede, at vi
solgte mere end vi faktisk havde på lager. Så vi endte med at
måtte ringe til hver og en af vores kunder, som vi ikke kunne
levere til. Det var en stor opgave, men vi måtte også samtidig
erkende, at det var det helt rigtige at gøre – personlighed og
direkte dialog med kunden slår bare alt.
Men det er ikke sådan, at vi strategisk har afskrevet engrossalg
som en mulighed, vi har bare valgt at holde fokus på online og
de fysiske butikker – man skal jo aldrig sige aldrig.

FORTSÆTTES…
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Er det de samme kunder I handler med online og i
butikkerne?
Det er både og. Nogle handler kun online og syntes det er
supernemt. Men det er vores klare opfattelse, at størstedelen
af vores kunder besøger vores butikker. Vi henvender os til
mænd, som gerne vil prøve tøjet inden de køber og som
grundlæggende ikke gider at gå på posthuset for at sende retur.
Der er også mange førstegangskøbere i butikkerne, hvilket
giver os den unikke mulighed for at give dem vores
konceptoplevelse.

Derfor arbejder vi målrettet med den gode kundeoplevelse
gennem en indretning, musik, belysning, duft og planter.
Gennem vores indretning har vi også fokus på merchandising
af vores produkter. Det er vigtigt, at kunderne kan blive
inspireret, mens de selv går rundt i butikken og hvis de ikke
ønsker hjælp, kan de selv finde det de søger.
Men vi er heller ikke blinde overfor, at vores it-systemer er
fundamentet som alt andet hviler på. Hvis det ikke virker og
der ikke er en sammenhæng mellem online og den fysiske
butik, fejler vi.

Hvorfor åbne butikker i udlandet?
Vi skal - som alle andre brands ud og have international vækst.
Vi kan blive meget større hvis det lykkes. Ligesom i Danmark er
de fysiske butikker med til at understøtte vores brand og story
telling. Tyskland er vores hovedfokus lige nu. Vi vil ikke ud og
åbne butikker på alle mulige markeder. Vi tror på fokusering og
stor tilstedeværelse på de enkelte markeder.
Vi får allerede nu god feedback fra vores online shop og vores
butik i Hamburg. Vi har allerede nu igangsat butiksåbninger i
Køln, Frankfurt, Stuttgart og Berlin. Når vi går ind i et marked
som Tyskland, har vi etableret en tysk kundeservice og al vores
markedsføring tilpasset det tyske marked.

Men man må heller ikke glemme oplevelsen i at tage ind til
byen med kæresten eller konen. En shoppingtur til byen med
frokost og bio er for mange stadigvæk hygge og en oplevelse,
som de sætter stor pris på. Det er særligt i forbindelse med
weekenden eller når der er andre events i byen. Når manden så
endelig kommer ud for at handle, er han typisk ret købestærk
og vil gerne have vejledning fra butiksmedarbejderne og i
særlig grad fra kæresten eller konen.

Om Shaping New Tomorrow

Træner I jeres butiksmedarbejdere i salg?

Drevet af ambitionen om, at forene klassisk stilet
herretøj, i sublime kvaliteter, med komfort og velvære
samt en aktiv livsstil, har de tre stiftere siden 2015
skabt Danmarks hurtigst voksende modevirksomhed.

Ja, det gør vi. Du må huske på, at vi i forhold til mange af vores
konkurrenter fortsat er et ungt brand. Derfor er vi fortsat i en
etableringsfase, hvor alle detaljer betyder noget. Så vi har
udviklet vores eget træningssystem, hvor der er fokus på det
personlige salg og produktkendskab.

Hvilke salgsredskaber ser du som de vigtigste ude i
butikkerne?
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Kulturen er det vigtigste salgsredskab. Hvis vi har en god
kultur og vores medarbejdere er glade, smitter det af på
kundeoplevelse og glæde ved at komme ind i en butik. Husk vi
ser alle vores kunder som gæster, der meget gerne skulle
komme på besøg igen og gerne ofte.

Shaping New Tomorrow er etableret i 2015 af barndoms
vennerne, Christoffer Bak, Kasper Ulrich og Christian
Aachmann. Virksomheden beskæftiger mere end 140
ansatte fordelt på hovedkontoret i Aalborg samt deres
forretninger i Aalborg, Aarhus, Odense, København,
Esbjerg og Hamborg.

Deres produktion foregår i Portugal.
Etableringsår:
2015
Antal forretninger: Onlineshops samt
6 fysiske butikker
Franchise:
Nej
Egen webshop:
Ja
Antal ansatte:
140
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HVEM LAVER DEN

have en, som kan hjælpe dig til det rette valg. Så derfor skal vi
kunne tilbyde dem den bedste skjorte for pengene og det skal
være supernemt. Vi skal være den fortrukne skjorteleverandør
til alle mænd, der ikke vil bruge oceaner af tid med at gå i
butikker eller søge forgæves på nettet efter en hvid eller
lyseblå skjorte.

BEDSTE SKJORTE?

“Vi lever i en tid hvor begrebet ‘the paradox of choice’ aldrig har været mere relevant. Dvs. jo flere valgmuligheder
du har som forbruger, jo mere forvirret bliver du og jo mere vil du gerne have en, som kan hjælpe dig til det
rette valg”.

Joachim Latocha

De fleste mænd køber sikkerhed gennem stærke brands og høje
priser. Jo dyrere en skjorte er, jo bedre kvalitet – det er for de
fleste ræsonnementet. Men sådan hænger det ikke altid
sammen og det er her, vi kan gøre en kæmpe forskel. Vores
kvaliteter har et meget højt niveau til meget stærke priser –
vores skjorter kan man regne med.

Det må være lige til at gå til?
Ja, det siger du godt nok, men mænd er ikke så nemme at flytte.
De er meget loyale og skifter ikke lige skjortemærke fra den ene
dag til den anden. Det er en lang proces som tager tid. Husk det
er meget sjældent, at man skifter alle sine skjorte på én gang –
det er en løbende udskiftning.
Så vi må være tålmodige og gøre alt for at sikre, at kunderne
kommer tilbage for at købe flere skjorter, når de først har prøvet
vores skjorte. Men jeg er sikker på, at konceptet er rigtigt og vi
arbejder målrettet på vores produktudvikling, markedsføring,
webshop og kundeservice.

Hvorfor kun sælge skjorter?
Interview med Joachim Latocha, grundlægger, Barons

Hvorfor B2C salg?
Det har jeg også selv tænkt meget over de sidste par år. Men
tilbage i 2013, hvor jeg grundlagde virksomheden, var direct to
consumer brands nyt og spændende. Man skulle være i direkte
kontakt med forbrugerne og gå udenom det fordyrende
detailled.
Jeg kommer fra konsulentbranchen, hvor jeg havde skjorte på
næsten alle årets dage. Så skjorten var noget jeg og mine
kollegaer talte meget om – hvem laver den bedste skjorte? Vi
ville gerne have den bedst mulige skjorte, men den skulle være
nem at købe, til en ordentlig pris og holde sig skarp hele dagen.
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Så i 2013 besluttede jeg at blive selvstændig og starte egen
virksomhed med salg af skjorter direkte til forbrugerne. Jeg
mente, jeg havde den rette indsigt i virksomhedsdrift med min
baggrund i Deloitte, og tænkte det ikke kunne være så svært at
producere en skjorte. Men jeg må i dag indrømme, at det ikke er
så nemt, som jeg troede dengang.

Vi lever i en tid, hvor begrebet ‘the
paradox of choice’ aldrig har været
mere relevant
Har convience så vundet?
Ja, det har det og konkurrencen er siden 2013 også blevet meget
hårdere. Den generelle nethandel er jo eksploderet og convience
har aldrig fyldt mere, og det vil fortsat være en grundlæggende
præmis for virksomhedsdrift. Vi startede først op med salg i
2016. Årene fra 2013 gik med at undersøge markedet og finde de
rigtige producenter.
Vi lever i en tid, hvor begrebet ‘the paradox of choice’ aldrig har
været mere relevant. Dvs. jo flere valgmuligheder du har som
forbruger, jo mere forvirret bliver du og jo mere vil du gerne

Hvad er de største udfordringer?
Helt klart at vi fortsat er ret ukendte. Markedet for herreskjorter
er enormt og vi har bevidst fravalgt traditionel retail eller andre
salgsplatforme, hvor mange kunder er. Vi skal kommunikere
direkte til kunderne og det stiller store krav til vores
markedsføring og produktkvalitet.
Vi opdagede hurtigt, at det faktisk er svært at vise en hvid
skjorte på nettet. Det stiller store krav til billedkvaliteten, så
man kan se vævninger, knapper, stikninger og andre detaljer
samtidig med at det jo skal være nemt. Vi kan ikke forvente,
at kunderne har tid til at zoome ind på billederne og samtidig
læse hele produktbeskrivelsen – den tid bruger de færreste på
et skjortekøb.

Det hænger sammen med udgangspunktet og den
grundlæggende forretningside. Vi startede meget naturligt
med skjorter, fordi det er et produkt, som jeg selv har en
holdning til. Men jeg vil ikke afvise, vi på længere sigt kan gå ind
i andre kategorier, hvor det giver mening. Men det skal være i
nogle produktgrupper, som ikke kræver nye styles og design
hver anden måned. Vi leverer jo stabile designs og kvaliteter,
som kunderne kan regne med og som ikke bliver umoderne
efter blot nogle få måneder. Der er mange oplagte muligheder.

Hvad betyder jeres prissætning for jeres salg?
Det er et emne, vi drøfter meget. Husk på vi er meget afhængige
af, at kunder kommer tilbage og køber flere eller at de køber
mere end èn skjorte første gang. Samtidig vil vi heller ikke være
et brand, der hele tiden er på tilbud. Det hænger ikke sammen
med vores vision om at gøre det nemt for manden i skjorten,
hvis han skal gå med sine gamle hullede skjorter indtil Black
Friday. Det skal være nemt og i det indgår prismodellen også. Vi
skal arbejde meget med kundeloyalitet, så vi får flere skjorter
ind i ethvert klædeskab.

FORTSÆTTES…
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Vi er lige ved at ændre vores prisstruktur. I dag har vi et vouchersystem, hvor man kan få rabat ved køb af fire skjorter. Det er
rent simpelt, at vi deler vores besparelser på fragt, emballage og
håndtering med kunden. Men systemet er gammeldags og
meget håndholdt, hvilket ikke er nemt og bestemt ikke
convience. Fremover skal alle have adgang til de samme priser
og uden rabatter. Vi er ved at introducere vores generation 4
skjorte, som er en opdatering på mange parametre.

Hvorfor ikke engrossalg?
Ud fra den betragtning at vi gerne vil være tæt på vores kunder.
Samtidig er det også min oplevelse, at der konstant er rabatter
og udsalg i retail og det vil vi ikke med vores brand. Kunden skal
købe, når det passer ham, ikke når butikken vælger at holde
udsalg. Jeg ved godt, at mange brands starter med engrossalg til
butikker, for så senere at lave egen webshop og derigennem
sælge direkte til forbrugerne. Vi kunne overveje muligheden,
hvis der er tale om salg til udvalgte butikker, hvor de har samme
filosofi og hvor deres kunder værdsætter god service og højt
produktkendskab.

Den fysiske butik kan bare noget helt
specielt i forhold til storytelling og
kontakt til forbrugerne
Hvad betyder ansvarlighed for salget?

Skal kundeloyalitet så sikre et stigende salg?
Det korte svar er ja. Men arbejdet med kundeloyalitet er heller
ikke nemt, tro mig det er vi klar over. Men hele grundideen, om
at være en specialist og sikre kunderne verdens bedste skjorte,
skal gå gennem loyalitet og storytelling - ikke gennem rabatter.
Vi skal være i tættere kontakt med vores kunder. Vi skal gennem
nyhedsbreve og markedsføring fortælle de gode historier om
Barons. Vi skal inspirere dem til at læse mere om vores værdier,
produktion og andre tiltag vi igangsætter. Det er en strategi, der
skal udvikles hen over foråret og sommeren, men beslutningen
er taget.
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Samtidig har vi haft specialister til at udvikle vores helt unikke
algoritme, som skal hjælpe kunderne med at finde den rette
pasform. Ikke ud fra måltagning, men ud fra parametre som
alder, vægt og højde samt specialudviklet kropsillustrationer.
Det - sammen med at kunden kan vælge sine præferencer i
forhold til pasform, gør det muligt at få en endnu bedre
købsoplevelse. Det er en meget kompleks opgave, men vi er ikke
i tvivl om, at det vil øge salget og kundetilfredsheden.

Jeg har som udgangspunkt ikke noget imod retail. Mange gør
det supergodt og vi ville helt sikkert kunne sælge mange
skjorter i retail. Men vi får ikke den direkte kontakt med
forbrugerne, som når vi sælger direkte. Vi har som specialister
et stort behov for kundefeedback, så vi sikrer den rigtige
kvalitet, pasform og general produktudvikling.

Vi bruger det ikke aktivt i vores markedsføring, men de tiltag vi
har taget, står på vores hjemmeside. Det er vores erfaring, at
kunderne forventer, at vi opfører os ansvarligt. Der påhviler os
et kæmpe ansvar for at have styr på vore ansvarlighed og vi skal
hele tiden følge udviklingen – vi kan ikke forvente, at kunderne
gør det selv.

Hvad med egne butikker?

Vi er som virksomhed Oeko-tex 100 certificeret, vi bruger
økologisk Extra Long Staple bomuld og vores leverandører er
typisk GOTS certificeret. Vores skift fra konventionel bomuld til
økologisk har helt sikkert været det største og mest komplekse
projekt i vores firmas historie. Det har virkelig kostet mange
ressourcer – både tid og penge. Økologisk bomuld er nemlig
ikke bare økologisk bomuld. Det skal være af en helt speciel
kvalitet, som er ekstremt svær at fremskaffe – især i store
kvantiteter.

Det vil jeg ikke afvise. Vi havde en pop-up på Strøget i september
2020, i co-lab med det danske urmærke About Vintage.
Placeringen var ikke optimal - faktisk var det virkelig ringe.
Men vi fik noget retailerfaring, som jeg ikke ville være foruden.
Den fysiske butik kan bare noget helt specielt i forhold til
storytelling og kontakt til forbrugerne. I dag smelter retail og
e-handel sammen og der er ingen forskel – forbrugerne
forventer et sammenspil. Samtidig er der mange kunder, som
ikke køber online, før de har haft muligheden for rent faktisk at
se og mærke et produkt.
Det vil også give os en unik mulighed for at komme i kontakt
med vores kunder. Gennem vores loyality program, kan vi
udnytte butikken som et naturligt samlingspunkt og medieplatform. Butikken skal være unik og skabe en wauw effekt.
Den skal være så lækker, at man som kunde har lyst til at give
oplevelsen videre til sine venner og kollegaer – eller endnu
bedre at dele oplevelsen på SoMe. Men det er komplekst at drive
egen butik og jeg har stort respekt for butiksdrift, så vi skal
tænke os godt om.

Hvor ser du udviklingsmuligheder?
Vi er fortsat små i Danmark og har et stort uudnyttet potentiale.
Mange kender os og har hørt om Barons, men der er fortsat
mange, som endnu ikke har købt en skjorte hos os. Med en
højkendskabsgrad er udgangspunktet godt, vi skal bare blive
endnu bedre til at konvertere det til et salg. Der er også
muligheder i udlandet. Vi skal dog passe på, vi ikke går ind i for
mange markeder på en gang og når vi gør det, skal vi forberede
os godt – ingen markeder er ens.
Vores webshop er specifikt tilpasset de enkelte markeder. Da vi
startede med Norge, blev webshoppen tilpasset det norske
marked. Alt indhold blev oversat til norsk og der er udarbejdet

specielt indhold, som passer til markedet – der er større forskel
på landene end man lige forventer. Det gælder forventninger til
indhold, konkurrenter, told- og momsregler, betalingsformer,
e-mail flow og meget mere.
Vi har også et godt øje til Storbritannien. Vi er overbeviste om,
at der er store muligheder – Storbritannien er bare et
skjorteland. Men vi har stor respekt for, hvor svært det kan
være at komme ind på et nyt marked med meget stærke spillere.

Om Barons
BARONS blev stiftet 2016 med ambitionen om at gøre
livet en smule mindre kompliceret for den travle
forretningsmand.
Fem år senere drives BARONS af stifteren Joachim
Latocha, der fortsat holder et knivskarpt fokus på det
minimalistiske udvalg af klassiske business skjorter,
der produceres af verdens 0,1% bedste økologiske
bomuld.
Der er ingen skiftende kollektioner eller skjorter på
udsalg – og det er intet tilfælde. For det skal være nemt
og forudsigeligt at fylde skabet med de skjorter, som
man går i hver dag.
I dag kan skjortekrigere i Danmark, Norge, Sverige og
Holland bestille skjorter online og få dem leveret direkte
til døren.
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SALG OG UDVIKLING

I DEN FYSISKE BUTIK

“Sælgeren skal være opdateret på de digitale muligheder men skal også kunne give vejledning, inspirere og
vise muligheder, når kunden skal shoppe og har tiden til det. Netop den dag hvor hun har ønske om service,
gode råd og en lille ‘chit chat’ hen over disken. Som vært eller værtinde forstår vi hvilken oplevelse, vi skal
give vores gæster netop den aften eller dag, hvor vi har besøg af dem”.
Af Iglin Tanggaard, Kædechef, Møblér

Der tales meget om den fysiske butiks betydning
I detailhandlen bliver vi ofte spurgt om de fysiske butikkers
fremtid, ligesom vi selv i detailhandlen, gennem flere år har
diskuteret de fysiske butikkers berettigelse. Årsagen til
diskussionen kan delvist tilskrives den typiske detailhandlers
profil, hvor ‘rettidig omhu’ er kommet ind med modermælken,
og hvor man har et konstant ønske om at skabe en ‘burning
platform’, så vi sikrer, at vi aldrig står stille. Enhver detailhandler
ved, ‘at stilstand er lig med tilbagegang’. Derfor er detail
handelskonferencer, artikler i medierne og ikke mindst kon
sulenternes peptalks næsten altid med udgangspunkt i den
fysiske butiks brændende platform, hvor truende webshops er
den altædende konkurrent.

Danskerne er sociale individer, som
elsker at komme ud og blive ‘luftet’
En mere nuanceret debat
Det er ødelæggende for detailhandlen, at debatten ikke er mere
nuanceret. Forestil dig et byliv, hvor vi ikke har andre butikker
end dagligvarernes discount-koncepter! Kan det overhovedet
betegnes som et byliv, og tror vi på, at det vil ske for danske
byer. Nej, den fysiske detailhandel med specialhandel og
velassorterede dagligvarebutikker vil fortsat have sin
berettigelse. Danskerne er sociale individer, som elsker at
komme ud og blive ‘luftet’, blive set og ikke mindst møde
hinanden. Samtidig kan danskerne kan godt lide at opleve
service, at få vejledning og ikke mindst at hygge sig med
fornøjelser som f.eks. cafébesøg i kombination med shopping.

Fremtidens fysiske butikker
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De butikker, vi vil se i bybilledet om blot fem år, vil uden tvivl
være fysiske butikker, som har udviklet sig fra det, de er i dag.

Butikker som giver det, man ikke kan få online – nemlig
personlige eller sanselige oplevelser, og som i højere grad har
kombineret sin fysiske tilstedeværelse med den digitale. Og
ikke mindst, som sikrer at tilbyde det, som kunden kommer i
den fysiske butik for at få.

Hvem gør det godt
Man kan fremhæve mange fysiske butikker, som har udviklet
deres butik til at give en langt mere sanselig oplevelse end
tidligere. Af de landsdækkende kæder kan blandt andet
nævnes Matas, som har omdannet deres fysiske butikker fra at
være butikker med flere diskområder, inddelt efter
varekategorier, og hvor man stod i kø og ventede på at betale en
hurtig shampoo med striber, mens kunden foran skulle have
vejledning til valg af cremer til både nat og dag. Til i dag, at
være rådgivningscentre, hvor du allerede ved indgangen til
butikken bliver mødt af en rådgiver, som byder dig velkommen,
og hvor du efter endt rådgivning kan gå direkte til kassen og
betale, kassen er nemlig udelukkende til betaling og ikke til råd
og vejledning.
Hele butikkens indretning udstråler sin opgave som
rådgivningscenter. I Clubmatas-appen kan man tillige overskue,
om cremen er på lager i butikken, og den kan reserveres med
click & collect, og naturligvis er der i den fysiske butik tænkt på,
at udleveringen skal ske så smertefrit – eller mere populært
sagt, ‘så konvenient’ som muligt. Dette gennemførte koncept,
som tager udgangspunkt i kundens behov og ønsker i
kombination med kædens centrale beliggenheder, vil sikre
Matas’ fysiske butikker mange år frem.
Også Fætter BR-kæden har dygtigt valgt at se ind i sine små
kunder og de forventninger, de har til oplevelsen i den fysiske
butik. Her skal man – i modsætning til den digitale butik, have
lov til at lege med varerne, og alle butikker er bygget op som
oplevelsesuniverser, hvor sælgerne er legekonsulenter, der
både kan hjælpe bedsteforældre med at finde gaverne eller give
børnene helt særlige oplevelser.
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Sælgeren som vært

Det er ikke kun landsdækkende kæder, som har udviklet den
fysiske butiksoplevelse til et mere fremtidssikret koncept. Som
et inspirerende eksempel kan nævnes min lokale modebutik,
hvori Majken – ejer af dametøjsbutikken Maak og hendes
meget personlige personale forstår at inspirere og guide
randrusianske kvinder til at gå hjem med de helt rigtige bukser,
sko eller kjoler. Ligesom servicen er i top i denne butik, bliver
man set og hjulpet, og man står aldrig fortabt i prøverummet
med de forkerte størrelser. Majken bruger dygtigt de sociale
platforme som Instagram og Facebook til at bevare den gode
relation, også når kvinderne ikke lige er i byen for at shoppe.
Ligesom hun forstår at skabe kundeaftener, late night sales og
andre events med fulde huse hver gang. Når man har handlet
hos Majken – føler man sig helt speciel.

Iglin Tanggaard

Sælgeren bliver i højere grad værten for kundens
indkøbsoplevelse, uanset om det er med mindsettet ‘hurtigt og
nemt’ eller ‘shoppe-mindsettet’, så er sælgeren afgørende for, at
oplevelsen er tilpasset kunden. Sælgeren skal være opdateret
på alle de digitale muligheder, som den fysiske butik tilbyder, så
der kan reageres hurtigt og uden ulejligende bump på vejen.
Sælgeren skal være opdateret på de digitale muligheder men
skal også kunne give vejledning, inspirere og vise muligheder,
når kunden skal shoppe og har tiden til det. Netop den dag hvor
hun har ønske om service, gode råd og en lille ‘chit chat’ hen
over disken. Som vært eller værtinde forstår vi hvilken
oplevelse, vi skal give vores gæster netop den aften eller dag,
hvor vi har besøg af dem.

Den fysiske butik skal ranke ryggen

Som detailhandler skal vi forstå
begge kunderejser og altså designe
vores forretning til at møde kunden
i begge hendes mindset.
Kundeservice er at forstå, hvad kunden ønsker
sig hvornår
At forstå hvad kunden ønsker, har vi detailhandlere stor
erfaring med, men der er sket en udvikling blandt vores kunder,
som er væsentlig at tage højde for, når man driver en fysisk
butik. Kundens ønsker og behov skal ses i perspektiv af, hvilket
mindset de er i – altså ikke længere om det er Kunde A eller B,
men om Kunde A er i shoppehumør, eller om Kunde A har brug
for hurtigt og nemt indkøb. Vi skal ikke længere kun målrette os
efter kundetypen, men også hvilket mindset vores kundetype
er i og hvornår.
Skal der lynhurtigt købes fastelavnskostume til ungerne, eller
skal det være en udflugt, hvor der er tid til at se på legetøj. Det er
altså den samme kunde, som den ene dag foretrækker at købe
online eller klikke & hente (vel at mærke uden at stå i kø for at
hente), som om søndagen tager ungerne med på udflugt til
legetøjsbutikken og har god tid til at sanse og få personlige
oplevelser.
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Kundens mindset afgør, hvad hun oplever som god service. Når
hun har travlt og ikke har ressourcer til at lægge tid og energi i
indkøb, så er hendes ønske til service, at det hele går
gnidningsfrit, og at hun ikke går forgæves – når hun ulejliger
sig ind i en fysisk butik. Omvendt så vil hun opleve sælgerens
tid, interesse og mersalg som rigtig god service, når hendes

Den fysiske butiks indehavere og sælgere skal være stolte af
deres rolle i kundernes liv. Vi skal ranke ryggen, stå sammen i
cityforeninger og handelsstandsforeninger. Tage debatten om
bæredygtige lokalsamfund med en stærk lokal handel, se
kunden i øjnene når hun har handlet i vores butik og ønsk hende
– ikke kun en god dag men tak hende også for at have handlet i
den fysiske butik. For mange kunder er det blevet ‘in’ at handle
lokalt – men kun når de føler, at de har tiden til det. Så sørg for
at sætte pris på det med et “Tak for at du handler lokalt” og vær
stolt af den service og den oplevelse, du giver dine kunder.

foto: Touché

mindset er til shopping og oplevelse. Som detailhandler skal vi
forstå begge kunderejser og altså designe vores forretning til at
møde kunden i begge hendes mindset.

Om Møblér

Digitale løsninger hjælper i begge kunderejser

AMøblér er en kæde af selvstændigt ejede møbelbutikker
i Danmark og på Færøerne. Kæden er kendetegnet ved
et meget højt lokalt kendskab og understreger dette i
sin branding ved at supplere kædenavnet med butikkens
lokale navn f.eks.

Særligt når vores kunde er i mindsettet ”hurtigt og nemt”, vil de
digitale løsninger som klik & hent samt lageroplysninger være
en stor hjælp. Men også helt simple ting som at have sine
åbningstider opdaterede både på Facebook og på Google, så den
travle kunde ikke går forgæves. Tænk også på hvordan du som
sælger kan gøre det allermest konvenient for den travle kunde
- kan du undgå, at der er tvivl om betalingsmuligheder, er det
tydeligt hvor du bruger chippen på betalingsterminalen, hav
særskilt klik & hent udlevering i din butik, kan man bestille
indpakning og måske en drive-in løsning kan lade sig gøre.
Også når vores kunde er i ‘shoppe-mindsettet’ kan de digitale
løsninger være en hjælp. Hun sidder måske hjemme og
forbereder sin shoppetur. Hun vil inspireres og se mulighederne.
Her kan ‘try-outs’ på sociale medier give inspiration til
shoppeturen, ligesom nyhedsbreve kan holde din kunde
opdateret på særlige events og muligheder i butikken. Overvej
også om din kunde i ‘shoppe-mindsettet’ skal kunne booke
særlig shoppe-hjælp eller om hun på forhånd kan reservere dit
V.I.P. prøverum – hvor du disker op med en forfriskning, mens
der prøves tøj.

Personlighed og sanselighed
Når butiksoplevelsen designes, så tænk i den fysiske butiks
styrker i forhold til den digitale butik. I den fysiske butik mødes
mennesker, der spredes følelser fra person til person, og de
menneskelige sanser er i spil. Med en sælger som vært der giver
tryghed og glæde, og med et fysisk rum hvor der dufter godt, der
er en behagelig temperatur, behagelig baggrundsmusik og der
er rig mulighed for at røre og prøve varerne – sættes alle de
menneskelige sanser i spil.

Møblér med Hebru, ligeledes er den lokale fagmand og
muligheden for tilpassede møbelløsninger i fokus i
kædens markedsføring. Kædens målgruppe er ‘Familien
Danmark’ +35 år og sortimentet består af en stor andel
private label og udvalgte mærker som f.eks. Stressless,
Skovby, Natuzzi og Dunlopillo. Kæden var blandt de
første til at omlægge alt kædemarkedsføring fra analog
til digital, hvor den lokale vinkel i højere grad kan
udnyttes.
Etableringsår:
Antal butikker:
Markeder:
Ansatte på kædekontoret:
Website:

2014
36
Danmark
11
Ja
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CHANGE

& BE CREATIVE

“Man skal som butiksejer være klar på at flytte rundt på inventar, brands og produktgrupper mindst en gang
årligt. Der skal måske males nogle steder, nye gardiner i prøverummet, flytning af disken, ændring på
indpakning og poser, osv. Her er det vigtigt for mig at pointere, at jeg ikke mener nyt inventar hver sæson, men
at man hele tiden benytter det man har på en ny og frisk måde, så kunderne oplever en forandring og noget nyt”
Matthew Brown

Har Corona-krisen virkelig forandret så meget?
Ja, det har den. Indenfor mode har hele industrien omkring
formal wear være underdrejet de seneste år. Det er svært at
sige, hvornår vi kommer tilbage til ‘normal’ igen, da hele den
casuale stil er blevet så accepteret som den er de sidste par år.
Et så stort og hurtigt skifte i moden indenfor formal og casual
wear er ikke set før.
Det hænger jo sammen med, at vi har arbejdet meget mere
hjemme, hvilket vi nok vil fortsætte med i fremtiden. Men det
er min vurdering, at vi kommer til en mere ‘normal’ tilstand
igen. Vi elsker at gå på arbejde og være sammen med vores
kollegaer – vi er socialt anlagt. Min vurdering er, at vi nok
lander på 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen, men for flertallet
vil vi igen se en normal 5-dags arbejdsuge på kontoret – et
comeback for det mere formelle tøj igen.

Er der koncepter, der har vækstet de seneste år?

Interview med Matthew Brown, Retail Futurist, Echochamber

Hvilken position befinder retail sig i lige nu?
Det kommer an på hvilken form for retail vi ser på. Coronakrisen har været en håndsrækning til de forretninger og
koncepter, der henvender sig til alt, hvad der har at gøre med
outdoor, sport, have, indretning og bolig – altså områder hvor
Corona-restriktionerne ikke har været en hæmsko for
udfoldelse. De koncepter har oplevet vækst og har benyttet de
seneste år til at styrke deres forretninger - fysisk og online,
hvilket har gjort dem stærke til de kommende år.
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Det modsatte ser vi i de forretninger, der har at gøre med
oplevelser indenfor teater, biografer, restauranter, sports
begivenheder og koncerter. Men også rejser og større events
som bryllupper, runde fødselsdage osv. Der er en stor industri
omkring disse begivenheder i form af salg af modetøj – vi vil
som mennesker gerne være velklædte, når vi går ud.

Ja, utroligt nok. Man kunne ellers godt tro, at der var helt stille
på den front. Men f.eks. Primark har været meget aggressive
de seneste år og er nu oppe på hele 400 forretninger og har
bredt sig til stort set alle kontinenter. De er 100% fysiske og har
igen online shop og vil heller ikke have det. De har udnyttet
Corona-krisen til at få store lejemål på de bedste placeringer og
til bedre huslejer end tidligere.
Men luksusmærker har også oplevet fremgang. Forbrugerne
har haft flere penge mellem hænderne, nu hvor det har været
svært at rejse. Så de oplever lange køer uden foran deres
forretninger rundt om i hele verden – jeg har selv oplevet det
på Strøget i København, hvor køen til Louis Vuitton går langt
op ad Købmagergade.

Hvor har retail oplevet de største forandringer?
Om det er de helt store eller de helt små fysiske forretninger, så
har deres digitale tilstedeværelse og formåen taget et kæmpe
spring frem. De, som har klaret sig godt de seneste par år og
som er kommet styrket igennem krisen, har arbejdet stenhårdt
med enten webshop, online tilstedeværelse, click & collect, live
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shopping eller SoMe. Inden krisen var det allerede en game
changer, men den blev boostet af krisen og fik faktisk sat gang
i den nødvendige digitale udvikling.
Den digitale tilpasning og at forbrugerne i større grad har
handlet lokalt, har været med til at hjælpe de mindre
forretninger og handelsbyer. Storbyerne har været særligt
hårdt ramt af mindre trafik og et voldsomt fald i turister.

Der skal også være et meget mere strategisk samarbejde
mellem brands og butiksejer. Butikkerne skal vide, at de kan
noget helt specielt i forhold til dialogen med kunderne. De har
den fysiske kontakt og vil kunne præge kunderne meget mere
end det er muligt online. Samtidig kan man i samarbejdet lave
pop-up events, præsentere co-lab kollektioner eller lave andre
spændende tiltag, som kunderne gerne vil bruge deres tid på.

Hvordan vil fremtidens forretninger blive
indrettet?

De store udbydere investerer kraftigt
i øget markedsandele i håb om, at
konkurrenterne ikke klarer det
Har forbrugerne ikke taget online til sig?
Jo, i stor stil og online vil tage til i fremtiden. Men grundlæggende
er det svært at tjene penge på online retail. De store udbydere
investerer kraftigt i øget markedsandele i håb om, at
konkurrenterne ikke klarer det. De kæmper samtidig med store
returrater og stigende fragtpriser – hvilket er en udfordring, da
forretningsmodellen for mange af dem er gratis fragt og retur.
Og så må vi ikke glemme, at når vi er igennem Corona-krisen, så
vil forbrugerne have opsparet et stort behov for at komme ud
igen og her vil de fysiske forretninger kunne tilbyde noget som
online ikke kan – den personlige kontakt og inspiration.

Hvilken rolle skal fysisk retail have i fremtiden?
Der skal ske en innovation i at skabe glæde og oplevelser i
forbindelse med et besøg i en fysisk forretning. Jeg ved godt
ordet ‘oplevelse’ bliver nævnt meget, men hvad dækker det
over? Set fra min side er det ikke balloner over døren, gratis
kaffe eller en dj om lørdagen – ikke at denne form for tiltag er
forkerte, men det flytter bare ikke rigtigt noget. Det, jeg
tænker på, er den grundlæggende evne til at kunne lave
storytelling – altså at kunderne får en totaloplevelse, hver
gang de handler i forretningen.

Det må du gerne uddybe
De fysiske forretninger skal sikre, at deres medarbejdere er
engageret i det de laver. De skal samtidig være ‘eksperter’, som
kunderne kan have en tillidsfuld dialog med omkring deres køb
eller spørgsmål omkring et bestemt produkt eller emne.
Medarbejderne har en helt central rolle, hvis forretningerne
skal have succes fremover – man kan faktisk sige, at
medarbejderne bliver de lokale influencere.
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Det er altafgørende, at forretningerne er en oplevelse. Og her
ser jeg to grundelementer, som man børe være opmærksom på.
Det første er ‘change’ - altså forretningens evne til at ændre
udtryk hen over året. Det andet grundelement er ‘creativ’ altså evnen til at skabe en visuel kundeoplevelse.
Man skal som butiksejer være klar på at flytte rundt på inventar,
brands og produktgrupper mindst en gang årligt. Der skal
måske males nogle steder, nye gardiner i prøverummet, flytning
af disken, ændringer på indpakning og poser, osv. Her er det
vigtigt for mig at pointere, at jeg ikke mener nyt inventar hver
sæson, men at man hele tiden benytter det man har på en ny og
frisk måde, så kunderne oplever en forandring og noget nyt.
Jeg ser alt for ofte, at vinduerne ikke får den nødvendige
opmærksomhed, selvom det er det første, kunderne ser inden
de går ind i butikken. Det er en oplagt mulighed for at få
kunderne i ‘købsstemning’ inden de går ind – vinduer skal
have en wauw effekt. Og igen er det vigtigt, at hele forretningen
fremstår inspirerende og indbydende. Generelt gælder det om
at skabe god energi, engagement, inspiration, dialog og service
– altså en oplevelse.

Hvad betyder det for sælgerens rolle i
forretningerne?
Som jeg lige nævnte, så skal man se sælgerne som en
‘influencer’, som kunderne kan henvende sig til. Sælgerne skal
fylde mere i butikkerne og der skal skabes en større forståelse
for, at det faktisk er et fag at kunne sælge. Som ejer skal man
sætte krav til sine ansatte, men man skal samtidig sikre deres
muligheder for at dygtiggøre sig og at de bliver et ‘brand’ i
forretningen.
Som butiksejer skal man huske, at kunderne altid kan få et
større udvalg, rabat og gratis levering ved at handle online.
Men kunderne vil gerne betale prisen, hvis der følger noget
ekstra med – og det er her sælgeren gør den essentielle forskel.
Derfor skal sælgerne have indgående viden om de produkter,
de sælger, kende historien bagved de forskellige brands, de
skal gerne have karakter og en personlighed, der er spændende
– man skal som kunde have lyst til at blive ‘venner’ med dem.

Ser du samme udvikling i mono- og multibrand
butikker?
Grundlæggende ja. Men jeg ser allerede nu, at de helt store
brands arbejder med deres forretninger, som var det et medie.
Altså en fysisk platform hvorfra de kan kommunikere til
forbrugerne gennem indretning og særlige events samt
specielle kollektioner. Men også i samarbejde med kunstnere,
kokke og andre områder som er oppe i tiden. Faktisk er der
brands, som sender live tv eller radio/podcast fra deres
forretning, som de så efterfølgende benytter på SoMe.
Det er sådanne tiltag som de mindre multibrands butikker skal
lade sig inspirere af og benytte i det omfang det er muligt. Man
skal huske på at teknik og digitale tiltag er meget billigt lige nu
og der findes mange nemme platforme hvor man som helt
digital nybegynder kan få meget gode løsninger. Man skal ikke
gøre det på samme niveau som de store globale brands, men
man skal lære af dem og tilpasse sig lokalt.

Kommer vi slet ikke til at se butikslukninger?
Det gør vi og det er min forventning, at antallet af forretninger
vil falde de kommende år. Ikke kun pga. forbrugsændringer,
men det skyldes også manglende generationsskifte og at
mange desværre ikke formår at bevare deres aktualitet og
butikslukningerne rammer store som små byer. De tomme
lokaler vil i stigende grad blive brugt til pop-up butikker.
Det er måske ikke det bedste for en by, at butikker åbner og
lukker igen, men pop-up er kommet for at blive. Det er en trend
som særligt de globale luksusbrands benytter sig af og gerne i
nye upcoming områder og altså ikke nødvendigvis på de store
hovedgader. Men vi ser også kædekoncepter som åbner pop-up
i f.eks. kystbyer eller i forbindelse med store events. Pop-up
formatet bliver også brugt til at skabe indhold på SoMe og til
launch af særlige colabs.

Hvilke digitale tiltag vil vinde frem i de fysiske
forretninger?
Hvis vi holder os til de digitale tiltag som henvender sig til
kunderne, så er mit råd at man kun skal lave digitale tiltag, hvis
du ved hvor det skal gøre en forskel. Du kan godt være 100
procent analog retailer. Men det vil ofte kræve at man er stærkt
specialiseret og har en viden som mange kunder er villige til at
kører efter.
Så når man påtænker digitale tiltag, er min erfaring at man
skal tænke mobil. Altså tiltage der kan benyttes via
mobiltelefonen. Vores mobiltelefon er i dag vores primære
livslinje og kunderne handler og orientere sig mere og mere via
deres mobil. Ingen vil røre ved skærme som er opsat i butikken,
så har man det skal de benyttes til andet end kundeinteraktion.

Et tiltag kunne være at udvikle en app – jeg ved godt at alle
taler om apps lige nu, men det er kun fordi de kan noget som er
helt unikt i forhold til kundekontakt og interaktion. I dag er det
meget nemmere at udvikle en app end for bare 3-5 år siden. Så
jeg vil klart overveje dette uanset om man er en global kæde
eller en selvstændig forretning.

Hvilken retail trend skal vi holde øje med?
Augmentet Reality – så kort kan jeg sige det. Der sker så meget
på dette område og udviklingen bulder derudaf – så det gælder
om at kunne følge med.

Om Matthew Brown
Matthew er ejer og grundlægger af Echochamber; et
London-baseret kreativt detailefterretningsbureau,
som rejser verden rundt for at spotte detailinnovation
og forbrugertrends.
Matthew har drevet Echochamber siden 1999 og har
gennem de sidste 23 år udviklet det til et specialiseret
trendkonsulentfirma med en global kundebase af
forhandlere. Han er en fast hovedtaler ved globale
detailkonferencer og i tiden før Corona-krisen, kunne
man se Matthew på alverdens shopping destinationer
med sit kamera i hånden.
Matthew har arbejdet tæt sammen med bl.a. Marks &
Spencer, WestField og Tesco i mere end et årti, hvor han
har hjulpet dem med at udvikle nye koncepter og holde
dem informeret om de seneste detailinnovationer.
Andre kunder omfatter globale mærker såsom Nike,
IKEA, Unilever, Johnson & Johnson samt førende globale
indkøbscenterudviklere og lufthavnsoperatører.
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Der er ingen, der siger det skal være let at drive detailhandel. Dansk detailhandel – særligt udvalgsvarehandlen,
har de seneste år lært, hvad det vil sige at skulle tilpasse sig og være forandringsvillig. I 2021 startede året med
nedlukninger og gennem store dele af året har de erhvervsdrivende måtte tilpasse sig covid-19 foranstaltninger
som mundbind, afstandskrav og fremvisning af Corona-pas.
Kilde: Danmarks Statistik og WEAR

Et blandet år
Skal vi veje året op mod 2020 eller 2019? Det spørgsmål er der
mange, som stiller sig selv. For hvor er detailhandlen lige nu her
post covid? Men uanset hvordan vi ser på det, har vi her valgt at
måle det op mod 2020.
Den samlede detailhandel – undtaget biler, har oplevet en
samlet fremgang på 5,1 procent i forhold til sidste år. Men går
man ned i tallene, er der stor forskel på, hvordan de enkelte
brancher har klaret sig. Dagligvarehandlen var oppe mod store
tal fra 2019 og oplevede en vækst på mellem 1 og knap 4 procent
alt efter kategorier. Vinderne – hvis vi kan kalde dem det, er
tøjforretninger med knap 35 procents fremgang i forhold til
året før.
Men den samlede udvalgsvarehandel har klaret 2021 fint i
forhold til året før. Sko og lædervarer har en fremgang på knap
19 procent, og Ure og Smykker topper med knap 23 procents

fremgang, mens møbelforretninger kunne løfte salget med 11
procent. Desværre var det et svært år for Babyudstyr, som
måtte opleve et fald på 16 procent i forhold til året før.

Bliver 2022 bedre?
Lige som vi gik og så frem til et år uden Corona-restriktioner,
blev alle mere eller mindre ramt af udfordringer i
forsyningskæderne og den 24. februar indledte Rusland en
invasion af Ukraine. Begge begivenheder og de afledte effekter
kommer til at påvirke den danske økonomi og forbrugernes
rådighedsbeløb.
Men foråret er kommet og forbrugerne har de seneste år være i
en form for krisetilstand, som helt sikkert har gjort dem mere
hårdføre end ved tidligere kriser. Så vi må og skal lade
optimismen fylde os med gåpåmod, og byde kunderne
velkommen i alle vores flotte forretninger rundt om i de danske
handelsbyer. Bliver det nemt, nej – men jeg er sikker på, vi kan
løfte os til et flot niveau også i 2022.

Detailindeks januar - december 2021
Detailhandel uden biler i alt

105.1

Forhandlere af lystbåde sport- og campingudstyr

93.0

Tøjforretninger

137.4

Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger

84.0

Sko-, og lædervareforretninger

118.7

Ure, smykker og guld- og sølvvarer

122.7

Møbelforretninger

111.4
91.3

Farve- og Tapetforretninger
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FULD FOKUS PÅ

DETAILHANDELSESUDDANNELSE
“Selvom erhvervsuddannelserne inden for handel stadig tiltrækker mange elever, oplever mange virksomheder,
at det år for år bliver vanskeligere at tiltrække de dygtige og motiverede unge, som brænder for en uddannelse
og karriere inden for handel.”
Indlæg af Claus Rosenkrands Olsen, Uddannelsespolitisk Chef,
Dansk Erhverv

Dansk handel har brug for dygtige hoveder og
hænder
Handel er en central del af alle menneskers hverdag – og også
manges arbejdsliv. Når vi køber ind i supermarkedet og handler
på nettet, når virksomheder køber varer og tjenester af
hinanden eller når nationer handler på tværs af landegrænser.
Danmark er om nogen et eksempel på en nation, hvor handel
spiller en afgørende rolle.

Handel er et lige så effektivt redskab til at isolere lande, som
det er til at skabe relationer mellem dem. Intet af dette er nyt.
Men hastigheden, hvormed det sker, er rykket kolossalt. Og det
fylder til stadighed mere i en digitaliseret verden, hvor varer og
ydelser omsættes fra produktionen i Danmark til forbrugeren i
Californien med et swipe på mobilen eller et klik med musen.
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Den teknologiske udvikling og de affødte ændringer i
forbrugeradfærd, præferencer og købsmønstre hos både

For at imødekomme den digitale udvikling inden for handel har
vi i Dansk Erhverv sammen med HK Handel og HK Privat
desuden udviklet to nye uddannelser i digital handel – både til
detailhandel og engroshandel. De er
målrettet elever og virksomheder, som
gerne vil dygtiggøre sig i eller har fokus på
emner som e-commerce, dataanalyse,
Claus Rosenkrands Olsen
online
kommunikation,
digital
markedsføring eller digitalt salg.
Uddannelserne er relativt nye, men er
allerede efterspurgte og interessen er
stigende.
Derudover findes der et utal af videre
gående fuldtidsuddannelser. Erhvervs
akademiuddannelser til handelsøkonom,
logistikøkonom eller salg og markeds
føring. Masteruddannelser i international
marketing,
erhvervsøkonomi,
sales
management, business administration og
e-business på handelshøjskolerne. Og kandidat
uddannelser på universiteterne i
f.eks. økonomi. Blot for at nævne nogle af
dem.

Handel er et lige så effektivt redskab
til at isolere lande, som det er til at
skabe relationer mellem dem.
Vi er historisk og i dag en handelsnation, der lever af
opfindsomhed, iværksætteri, produktion og handel med andre
lande. Det sætter sig naturligt i vores økonomi. Alene
handelserhvervene omsætter for langt over 1.000 milliarder
kr. om året og eksporterer for over 300 mia. kr. Heri indgår
altså ikke engang industri, landbrug og andre sektorer, som
også handler med andre lande og leverer til dansk eksport.
Handel er på mange måder det kit, der binder os sammen som
mennesker og samfund. Og binder os sammen med resten af
verden. Tænk bare på de sanktioner, der tages i brug, når
nationer kommer på kant med internationale normer og regler.

Ser man på tværs af alle erhvervsuddannelser tegner
handelserhvervene sig for knap hver fjerde praktikplads i det
private erhvervsliv. Det er imponerende tal, og det vidner om
det store fokus, der er på uddannelse og kompetencer i
handelsvirksomhederne.

virksomheder og slutbruger rummer et stort potentiale for
handelserhvervene – men rummer også store udfordringer.
Selvom forandring ikke er et nyt fænomen for handels
erhvervene, sker forandringerne nu hyppigere og hurtigere,
end vi hidtil har set.
Det påvirker naturligvis danske handelsvirksomheder og de
kompetencer, der har brug for. Med ca. 400.000 ansatte inden
for dansk handel stiller det store udfordringer til vores
uddannelser og deres evne til at tilpasse sig og levere det, som
virksomhederne og deres ansatte har brug for.

Mange uddannelser i handel
Heldigvis er uddannelse langt fra nogen ukendt størrelse for
danske handelsvirksomheder. Den største erhvervsuddannelse
på hele det private område er detailhandelsuddannelsen, men
også handelsuddannelsen (engros) vokser sig år for år større,
og næsten 2.000 elever er lige nu i gang.

Også inden for efteruddannelse er der rige
muligheder for at dygtiggøre sig eller
arbejde med målrettet opkvalificering af sine medarbejdere.
Det gælder både AMU-kurser inden for eksempelvis
bæredygtige værdikæder eller markedsføring på sociale
medier, eller fulde akademiuddannelser til f.eks. handels
økonom eller e-commerce manager.
På en meget stor del af de kurser og efteruddannelser, der
findes, er der gode muligheder for støtte til både virksomheder
og medarbejdere under uddannelsen. På AMU-kurser modtager
virksomheden f.eks. løntabsgodtgørelse når medarbejderen er
på kursus, og er man omfattet af en overenskomst kan man få
tilskud fra kompetencefonde til medarbejdernes deltagelse i
akademiuddannelse.
Der er altså et utal af muligheder for uddannelse til de danske
handelserhverv, og de udvikles løbende i takt med de behov,
der opstår i handelsvirksomhederne.

Udfordret image og rekruttering
Flere af de videregående uddannelser inden for handel er meget
attraktive for de unge. Det gælder ikke mindst uddannelserne
på f.eks. Copenhagen Business School, hvor køen er lang og
nåleøjet lille for at få foden inden for.
På erhvervsuddannelserne er udfordringen dog en helt anden.
Selvom erhvervsuddannelserne inden for handel stadig
tiltrækker mange elever, oplever mange virksomheder, at det
år for år bliver vanskeligere at tiltrække de dygtige og
motiverede unge, som brænder for en uddannelse og karriere
inden for handel.

Uagtet kampagner og intensiverede
rekrutteringsindsatser er der næppe
nogen tvivl om, at det i de kommende
år vil blive vanskeligt at få det antal
unge med præcis de forudsætninger,
som alle virksomheder efterspørger
Det er i øvrigt en tendens, der er generel på tværs af de fleste
erhvervsuddannelser, og det betyder, at konkurrencen om
disse unge bliver endnu stærkere i årene, der kommer. Alene
det forhold, at ungdomsårgangene falder drastisk i de
kommende, vil udfordre rekrutteringen af unge.
Derfor vil Dansk Erhverv i de kommende år – sammen med
bl.a. HK Handel og HK Privat – igangsætte større image- og
brandingkampagner for at styrke branchernes og
uddannelsernes image. Det skal være med til at vise de mange
spændende muligheder for job, karriere og videreuddannelse
man får med en erhvervsuddannelse inden for detail, engros
eller digital handel.
Kampagner som disse kan kun gennemføres meningsfuldt,
hvis de involverer de mange handelsvirksomheder som
uddannelserne retter sig mod – og som står for at uddanne
eleverne. Derfor vil et stort antal virksomheder også blive
involveret i udarbejdelsen og eksekveringen af kampagnerne
– og der vil blive udarbejdet materialer, som virksomhederne
også selv vil kunne anvende i deres rekruttering.
Samtidig skal kampagnerne inddrage og involvere de mange
unge rollemodeller og ambassadører, der heldigvis er så mange
af. Også her kommer virksomhederne til at spille en central
rolle, da mange af disse unge arbejder eller uddanner sig i
virksomhederne.
FORTSÆTTES…
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Det bliver helt centralt for kampagnernes succes at det lykkes
at bringe dem i kontakt med potentielle målgrupper blandt de
unge. Det gælder selvfølgelig elever i folkeskolen, der står
overfor deres uddannelsesvalg, men også elever på f.eks.
gymnasierne, da vi ved at mange af dem ikke læser videre, men
ofte går i gang med en erhvervsuddannelse i stedet.

Fastholdelse vigtigere end nogensinde
Uagtet kampagner og intensiverede rekrutteringsindsatser er
der næppe nogen tvivl om, at det i de kommende år vil blive
vanskeligt at få det antal unge med præcis de forudsætninger,
som alle virksomheder efterspørger. Derfor bliver det endnu
vigtigere at fastholde dem, som vi får ind i folden.

Samtidig er vi konstant
opmærksomme på, at
handelserhvervene er i
skarp konkurrence med
andre brancher.
I den forbindelse har vi indiskutabelt en udfordring med at
sikre, at flere af de elever, som starter på handelsskolerne, også
fortsætter i hovedforløb og uddannelsesaftale med en
virksomhed efter deres indledende skoleforløb. Det har
politikere, skoler, arbejdsgivere og fagforeninger alle et stort
fokus på, og det er en bunden opgave at fastholde flere i
overgangen fra skole til elevplads.
Derudover starter god fastholdelse i erhvervsuddannelserne
med at sikre de bedst mulige match mellem elever og
virksomheder. Derfor arbejder vi i Dansk Erhverv også sammen
med handelsskolerne om, hvordan man forbereder eleverne på
mødet med virksomhederne. Det er vigtigt, at eleverne er
klædt på til det, og for mange unge er det deres første møde
med arbejdsmarkedet.
Men virksomhederne kan naturligvis også gøre noget for at
sikre et godt elevforløb, og dermed mindske risikoen for
frafald. Det handler blandt andet om at være tydelig i sine
forventninger til eleverne, men også om at være lydhør overfor
elevens forventninger til uddannelsesforløbet. Det er også
vigtigt, at der er en plan for elevens uddannelsesforløb, og at
man formår at balancere det at give eleven ansvar og samtidig
være opmærksom på, at de er under oplæring. Og så er det
oplagt at arbejde med relationer mellem unge på arbejdspladsen,
herunder også læringsrelationer hvor det giver mening.
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Forandring som præmis – og mulighed
Dansk handel er under omstilling, og det er ikke en omstilling
man kan til- eller fravælge. Det er en præmis for
handelserhvervene, og det stiller store krav til
handelsvirksomhederne og deres medarbejdere.
Nu kommer konkurrencen ikke kun fra butikken på den anden
side af gaden, men fra e-handelsvirksomheden på den anden
side af kloden. Nu skeler forbrugere og virksomheder ikke kun
til de sidste nye trends og produkter, men også til hvad
influencers viser frem på Instagram. Og når bæredygtighed og
klima rykker op på befolkningens dagsorden nationalt og
globalt bliver virksomhedens indkøb også påvirket.
Digitalisering og ny teknologi har været med til at øge
effektiviteten på en lang række områder. Lagerfunktioner er
blevet automatiseret. På nettet kan kunden selv vælge, bestille
og betale varen. Softwarerobotter er med til at automatisere
processer, der før var manuelle.
Stemmestyrede digitale assistenter, selvkørende trucks og
selvbetjente forbrugere og virksomheder til trods, så er der
dog stadig brug for mennesker i handelserhvervene. Det er der,
fordi det stadig handler om købmandskab, om
forretningsforståelse og evnen til at relatere sig til kunden,
uanset om det er en forbruger eller en virksomhed.
Forandringer er også muligheder, og dem skal vi formå at
understøtte gennem stærke kompetencer på alle niveauer. Det
kræver, at vi vedvarende udvikler vores handelsuddannelser,
så de altid er i takt med de behov, der er i virksomhederne. Det
kræver i nogen grad en evne til at forudsige fremtiden på en
måde, som er spåkoner og andre sandsigersker forundt, og det
holder vi os helst fra. Derfor bygger vi vores uddannelsers
fundament op i et løbende samspil og dialog med
arbejdsmarkedet om de aktuelle tendenser, og kombinerer
med korte målrettede efteruddannelsestilbud, som kan svare
på de behov, der opstår på kort sigt.
Samtidig er vi konstant opmærksomme på, at handels
erhvervene er i skarp konkurrence med andre brancher. Ikke
bare om de potentielle elever og ansatte, men også om
opmærksomheden fra de beslutningstagere, der prioriterer
ressourcer til vores uddannelser. Også på det område har vi
brug for at forklare endnu tydeligere, hvorfor uddannelse
inden for handel spiller en afgørende rolle for dansk erhvervsliv
og omstillingen af det danske samfund.
For uanset om fremtiden er digital eller grøn er den umulig
uden stærke danske handelserhverv.
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UNDERVURDER
IKKE DET

Men, vi skal ikke desavouere den utrolige store viden blandt alle
vores medarbejdere, som de gerne giver videre til nye kolleger
hver eneste dag. Mange af vores medarbejdere har selv en stor
interesse indenfor sport og mode, og deres nysgerrighed ift. nye
produkter, materialer, mode og trends får de ofte tilfredsstillet
via både internettet og mange af vores leverandører, som
kommer på besøg i butikkerne og lærer fra sig.

PERSONLIGE
SALG

Jeg oplever ikke, at branchen er
signifikant udfordret

“Jeg tror egentlig ikke, at det personlige salg har
været vigtigere end det er nu. I en tid hvor vi - som
forbrugere, har utrolig mange muligheder, er det
personlige salg netop én af de væsentligste grunde
til, at vi bliver valgt til i de fysiske butikker.”

Har det personlige salg fortsat en væsentlig
betydning?
Jeg tror egentlig ikke, at det personlige salg har været vigtigere
end det er nu. I en tid hvor vi – som forbrugere, har utrolig
mange muligheder, er det personlige salg netop én af de
væsentligste grunde til, at vi bliver valgt til i de fysiske butikker.
Kunden har i dag ofte sat sig ind i, hvad de skal bruge, og det
personlige salg understøtter egentlig den viden samtidigt med,
at dialogen mellem kunden og sælgeren bidrager til at skabe
tryghed, fortrolighed og lysten til at komme igen.

Interview med Christian Haas, HR chef, Sport24

Hvordan træner i jeres butiksansatte i salg?
Vi begynder træningen inden vores nye kollega reelt set er
startet. I vores interne app har vi opbygget nogle akademier,
som nye medarbejdere har adgang til, lige så snart de har
underskrevet deres ansættelseskontrakt. Akademierne inde
holder læring om alt – lige fra historien om SPORT 24, GDPR,
hvordan man sælger varer, til læring om varekategorier og
produkttræning.

Vores talentuddannelse er designet
til at give deltagerne nogle ledelses
værktøjer, som er praktisk orienteret
Akademierne er bygget op med tekst, ultrakorte videoer og
gamification, og giver medarbejderne en grundlæggende viden,
så de får muligheden for meget hurtigt at kunne løse deres
vigtigste opgave – salg. Vi giver samtidigt alle butiksansatte
muligheden for at deltage i træningsdage, typisk om for- og
efteråret. Her får de muligheden for at få væsentlig viden
indenfor områder, som er udvalgt i samarbejde med vores
indkøbsafdeling, og som naturligvis læner sig op ad vores
strategi.
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Træningsdagene begyndte vi på i 2019, og de måtte desværre
parkeres pga. Corona. Vi er heldigvis klar igen, den næste
træningsdag ligger i slutningen af marts, og der er allerede nu

over 100 tilmeldte medarbejdere. Vi har også valgt at tage
webinarer ombord ift. den læringspalette, som vi mener, at
vores salgsmedarbejdere fortjener. Vi har et ‘Webinar hjul’, som
giver medarbejderne konkret viden om salg, omnichannel,
bæredygtighed og meget andet. Det er webinarer, som vi
afholder om morgenen, og de varer typisk 55 minutter. Vi
optager webinarerne, så de medarbejdere, der ikke deltog, kan
se dem på et senere tidspunkt.

Ja, det oplever jeg. Sælgerne ser den digitale udvikling som
endnu en salgskanal, som de griber. Jeg husker, at da nethandlen
rigtig begyndte var der en del, som måske var lidt urolige.
Men det er ikke det billede, jeg har i dag. Vi skal jo lige huske på,
at vi også selv er kunder og omfavner de digitale muligheder,
som vi får – uanset om det er dagligvarer leveret hjem, eller et
par løbesko som vi bestiller over nettet og henter dagen efter i
butikken. Så det er en naturlig del for os som forbrugere, og det
tager vores sælgere med, når de er på job.

Hvilke kompetencer skal en god salgsassistent
besidde i dag?
En sælger har et vigtigt job, og de kompetencer - som sælgeren
skal have, modsvarer kompleksiteten i selve jobbet. Tænk på, at
en sælger – blandt andet skal kunne aflæse forskellige kunders
profil mange gange om dagen. Sælgeren skal også kunne sætte
sig ind i produkters egenskaber, deres forskelligheder og
komplementære produkter. Samtidigt skal sælgerne være
forandringsdygtige, for den hastighed som detail har kræver, at
de kan omstille sig hurtigt og præcist.

Hvilke redskaber benytter I til at understøtte
salget ude i forretningerne?

Alt dette er bygget på sælgerens fundament – købmandskabet.
Sælgeren skal være en god købmand, sælgeren skal kunne se en
god handel, sælgeren skal kunne lukke handlen, og sælgeren
skal – som en god købmand, skabe relationer til kunden, så
kunden får lyst og brug for at komme igen. Så nogle af
kompetencerne er altså menneskekundskab, købmandskab og
en naturlig nysgerrighed efter produktviden.

Udover vores app og de kurser og webinarer jeg nævnte før, så
har vi stor fordel af vores webstandere i butikkerne, som viser
vores fulde sortiment – uanset hvilket koncept medarbejderne
arbejder i. Det skal også nævnes, at at click & collect er et
kraftfuldt strategisk redskab.

Men skal jeg vælge de to absolut vigtigste, er det lysten til at
sælge og til at være en del af et team. Vi skaber kun en god butik
og en god kundeoplevelse, hvis vores sælgere er en del af et godt
team, hvor de hele tiden spiller hinanden gode.

Hvilken betydning har nethandel fået for salget
ude i forretningerne?

Christian Haas

Er jeres sælgere glade for den digitale udvikling?

Nethandlen har været med til at udbygge salget i vores
forretninger. De to ting – nethandel og butikker, komple
menterer hinanden mere og mere i SPORT 24, og jeg oplever, at
vores butiksansatte har en stor forståelse for den plads, som
nethandlen netop har fået i forbrugernes bevidsthed.
Der har jo gennem mange år været mange, som har forudsagt,
at de fysiske butikker ville lukke på grund af nethandlen. Men
jeg tror ikke på det, og det er heller ikke sket. Tværtimod –
vores butiksansatte er lige så engagerede som for 5 år siden, og
de giver jo det, som kunderne efterspørger, nemlig nærvær og
personligt salg.

Om Sport 24
Beliggenhed:
Funder (Silkeborg)
Etablerings år:
2012
Antal forretninger: 193 - heraf 63 egne, 40 franchise,
35 Spotigan, 43 outlets,
12 samarbejdsbutikker
Antal ansatte:
HQ ca. 100,
Forretningerne ca. 1400
Egne brands:
Nej
Årlig omsætning: 1.9 mia. ex. moms. I egne
forretninger og online
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Hvordan sikrer I et højt produktkendskab ude i
butikkerne?
Ud over træningsdagene, webinarer m.m. benytter vi vores
interne app til at udbrede viden om nye produkter og
produktegenskaber. Samtidigt har vores indkøbsafdeling et
godt samarbejde med leverandører, som understøtter os ift.
produktkompetence.
Vi lytter ligeledes til vores salgsmedarbejdere, og kommer de
med ønsker om viden, så tager vi det seriøst. Organisationen i
SPORT 24 er opbygget, så der er kort vej fra ide til handling. Vi er
hurtige og når der er et behov, så eksekverer vi. Vi havde for
eksempel sidste år et ønske blandt medarbejdere om
information om pulsure. Det tog os under 2 dage, så havde vi
produceret, afprøvet og udsendt tekst og video til samtlige
salgsmedarbejdere.

Vi skal også arbejde mere på at fortælle om muligheder for
seniormedarbejdere, for her ligger der en stor mængde guld i
form af erfaring, modenhed og lyst til at gå til kunderne på den
gode måde, ofte båret af den sociale interaktion. Så betyder det
også en del, at vi lægger tyngde i, at et job som sælger både er et
vigtigt og komplekst job, som jeg nævnte tidligere.

Er branchen udfordret i forhold til fastholdelse af
butiksmedarbejdere?
Jeg oplever ikke, at branchen er signifikant udfordret. Hvis vi
isolerer situationen lige nu med corona, som har skabt vækst,
og dermed en historisk lav arbejdsløshed, så ser jeg, at vi har
den samme medarbejderomsætning som for 2 år siden.
Men – når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at der er rift om
salgsmedarbejderne, både fra andre brancher, men også fra
det offentlige, som i et eller andet omfang trækker en del folk
ind på længerevarende uddannelser. Det er i langt de fleste
tilfælde folk, som ikke kommer tilbage i branchen som
salgsmedarbejdere.

Har Sport24 et karriereforløb for jeres
butiksmedarbejdere?
Vi har – som de fleste andre, en del successive muligheder for
vores salgsmedarbejdere. Vi starter med vores elever, som vi
uddanner sammen med Business College Syd. Vi ser på eleverne
som fremtidens medarbejdere, og vi ønsker, at give dem de bedst
mulige forhold, således at de både oplever, hvad et ‘rigtigt’ job er
samtidigt med at de selv får muligheden for at vise, hvad de kan.
Vi gør meget ud af at behandle eleverne som enhver anden
medarbejder i SPORT 24, de må ikke ‘bare’ føle sig som elever.
Som jeg nævnte tidligere, så er der en del muligheder for at
skabe en karriere, og en karriere betyder nødvendigvis ikke, at
det er op ad en karrierestige i form at lederstillinger. En karriere
hos SPORT 24 er også at indfri en medarbejders ønske om at
flytte fra et af vores koncepter til et andet, men også for
eksempel at flytte butik fra Herlev til Holstebro osv.

Hvordan skal branchen tiltrække kompetente
butiksmedarbejdere?
Branchens attraktivitet skal vi allerede gøre opmærksom på,
når vi rekrutterer elever. Eleverne er vores fremtid, det er dem,
som vi skal præge og dem som kommer med et åbent sind og en
nysgerrighed, som vi skal tilfredsstille samtidigt med, at vi skal
lytte til deres krav til en arbejdsplads.
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Branchen skal intenst arbejde på at øge tiltrækningskraften
overfor fremtidens salgsmedarbejdere. Vi skal slå meget mere
på mulighederne – både mulighederne for at skabe en karriere,
uanset om der er et spring til siden eller opad, men også på
mulighederne for at være med til at skabe nogle gode resultater.

For dem, der både kan og vil have en lederstilling, så vurderer vi
hver enkelt, og hvis vi kan se, at der er et potentiale, giver vi en
dem plads på vores talentuddannelse. Vores talentuddannelse
er designet til at give deltagerne nogle ledelsesværktøjer, som
er praktisk orienteret. Uddannelsen er bygget op over nogle
moduler, som hver især har nogle væsentlige ledelsesdiscipliner
som hovedtema, og det hele bliver løbende sat sammen i en
ledelsesmæssig kontekst.
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DIGITALT SALG ER

MENTALT UDFORDRENDE

Derfor er det vigtigt, at virksomheden sikrer, at medarbejderne føler sig trygge og forstår, at det er fremtiden,
at alle sagtens kan følge med, at der investeres i den nødvendige omstilling og efteruddannelse – og at man
ikke bare forventer, at det skal medarbejderne ‘selv finde ud af’.

Under Corona-epidemien lærte alle at bruge Zoom, Teams eller
Skype. Det er virksomhedernes ansvar at skabe en arbejds
metode for det digitale salgsarbejde, der er overskuelig at følge
og nem at lære, så alle hurtigt kan komme om bord. Hvis
modevirksomhedernes medarbejdere udviser modstand på
fremtiden og de nye processer, bunder det som regel i følelserne,
fordi de er uenige i udviklingen, bange for de ikke kan finde ud af
det eller forvirrede over, hvad der forventes af dem.

Corona-epidemien har hjulpet os godt på vej her, vi blev
lynhurtigt kastet ud i at blive digitale i alle slags virksomheder
og alle fandt ud af, at det er ikke så svært. Nu gælder det for
virksomhederne om ikke at tro, at de er blevet digitaliserede,
blot fordi de holder møder på Zoom. Der skal mere gennem
gribende strategisk tilgang og definerede processer til – heldig
vis er der mange virksomheder, konsulenthuse og eksperter,
der tilbyder mange nye digitale salgsværktøjer og efter
uddannelse.

Rikke Østergaard

Det også en skrøne, at man er digitalt
kompetent på alle platforme blot i
kraft af sin unge alder
Derfor er det vigtigt, at virksomheden sikrer, at medarbejderne
føler sig trygge og forstår at det er fremtiden,at alle sagtens kan
følge med, at der investeres i den nødvendige omstilling og
efteruddannelse – og at man ikke bare forventer, at det skal
medarbejderne ‘selv finde ud af’.

Interview med Rikke Østergaard, erhvervssociolog og forfatter
Salg i modebranchen har klassisk været en disciplin, som
handlede om at være god til mennesker – god til at fremvise
sine kollektioner og god til at mærke andre mennesker og forstå
deres behov. Modebranchens sælgere har mødt indkøberne fra
store salgsplatforme, Stormagasiner og alle de mindre
multibrand-butikker fra hele landet – på messe eller ude i
butikkerne.
Nu foregår en stor del af salget via Zoom eller Teams, hvor
produkterne vises frem på skærmen uden at indkøberne kan
mærke kvaliteterne. Der benyttes lookbooks og digitale
platforme, hvor sælgeren reelt er en slags kundeservice, der
skal støtte indkøberne, når de selv navigerer rundt i de digitale
brugerflader.

Hvilke krav stiller det til ledelsen, når deres
sælgere går fra den kendte analoge face-2-face
måde til denne nye digitale virkelighed?
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Det stiller de samme krav som på for eksempel hospitalerne,
hvor robotter kommer til at varetage mange operationer i

fremtiden. Der skal lægerne være ekstra gode til at være
mennesker. Robotten kan ikke skabe en menneskelig kontakt
og berolige patienten, det kan kun lægen.
På samme måde, skal modevirksomhederne være opmærk
somme på, at alle sælgere skal guides i at være rigtigt gode til at
varetage og udvikle menneskelige relationer online, hvor man
nemmere misforstår hinanden, og hvor relationen nemmere
bliver brudt. Det er vigtigt i denne proces, at lederen går forrest.

Sælgerne kan føler sig stressede og bange for at
miste deres job – hvordan skal man som leder
udvikle sælgernes kompetencer, så sælgerne kan
følge med tiden?
Lederen må på overbevisende vis forklare sælgerne, at det ikke
er så svært og samtidigt stille den hjælp til rådighed, som skal
bruges for at sælgerne kan føle sig trygge i processen. Stressen
handler i langt højere grad om, at medarbejderne ikke føler sig
trygge i det nye, der skal ske, end deres egentlige frygt for det
digitale.

Hvordan kan man udnytte og få glæde af de
personlige relationer, som sælgerne har opbygget
over tid med indkøberne – når salg er blevet
digitalt?
Når vi er midt i en så radikal omstilling med så
stor digitalisering – kan det så overhovedet betale
sig at satse på dem med erfaringerne – eller er det
nemmere bare at finde nogle nye unge, som er
‘født digitale’?
Hvis de unge ikke har erfaringen, vil det hurtigt skinne igennem
hos køberen, og så vil det ikke virke troværdigt, men det er jo
klart, at det er en opgave at skulle få medarbejderne til at ændre
vaner og gøre det på en ny måde – og så er det også en skrøne, at
man er digitalt kompetent på alle platforme blot i kraft af sin
unge alder – det handler igen om seriøs efteruddannelse samt
modevirksomhedernes egne strategiske valg af den nye digitale
salgsproces de vil satse på og udvikle og understøtte.

Jeg tror, at det er en dårlig salgsstrategi at skifte det personbårne salg helt ud med et digitalt set-up. Selvfølgelig er større
digitalisering nødvendig og mere effektivt, men det kan være
vigtigt for relationen, at man trods alt møder vedkommende i
virkeligheden, hvis der skal etableres en rigtig god og troværdig
online kontakt.
Især ved større kunder, kan det være godt givet ud også at sætte
tid af til at kigge forbi en dag, men primært basere møderne og
salget på det digitale. Det binder kunderne til virksomheden,
når de oplever en personlig interesse og relation, og det vil
kunderne i højere grad honorere med deres loyalitet, som man
ser det i andre kunderelationer.

FORTSÆTTES…
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Hvor meget bør man investere i reel efter
uddannelse og nye skills hos sælgeren, som skal
lære noget nyt?
Jeg mener, at man virkelig skal passe på ikke at drukne
medarbejderne i kurser. Hvis det bliver gjort for kompliceret,
bliver det uoverskueligt. Tag hellere en af de mest digitalt
kompetente sælgere og sørg for, at hans/hendes gode metoder
bliver delt og trænet med de øvrige i teamet, og at man i
fællesskab definerer en ny proces – hvornår er vi digitale,
hvordan gør vi, hvilke tools anvender vi, og hvornår er de
personlige relationer vigtige.
Udform en super simpel opskrift til alle medarbejdere og gør de
nye processer til en team-indsats, hvor alle skal hjælpe hinanden
og kan søge støtte hos hinanden. Brug de digitalt kompetente
sælgere som ambassadører for den nye virkelighed i virk
somheden, og skab en kultur, hvor det er trygt og naturligt for
alle de andre sælgere at få råd og støtte hos ambassadørerne –
ressourcerne er meget bedre givet ud in-house.
Har man ikke én eneste, som er god til teknologi, kan man også
her tænke i at skabe et ambassadør-team, hvor de bedst egnede
og mest udviklingsparate får ny uddannelse og fra starten er
indforståede med, at de skal være med til at indarbejde den nye
digitale læring i hele teamet.

Hvad kan man som leder gøre for at undgå dårlig
stemning, angst, stress og modvilje, når sælgere
skal omstille sig til nye arbejdsmåder i en ny
virkelighed?
Der behøver ikke opstå en situation, hvor én medarbejder
skaber så dårlig stemning, at det pludselig smitter og spreder
sig i hele salgsorganisationen. Det handler om, at hvis bare
sælgerne forstår, hvorfor det er både smartere og nemmere at
indføre en ny digital salgsproces, og hvordan de sagtens kan
holde en god relation til deres kunder online.
Derfor er det i første omgang vigtigt, at man som leder i en
modevirksomhed får helt styr på sin egen approach og
motivation ift. ny forandring og omstilling, så man ikke selv har
modstand på. Det er alfa omga for, hvordan det bliver modtaget,
at det bliver serveret af en leder, som selv tror på projektet, og
selv synes, det er en god idé.
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Medarbejdere kopierer lederens motivation og stemning i
forhold til forandring – derfor SKAL lederen selv kunne stå på
mål for, at den nye udvikling er superspændende. Man skal
virke begejstret og motiveret, men det skal være autentisk,
ellers fornemmer medarbejderne det. Så efter min mening, skal
der bruges ressourcer på at uddanne lederne og sikre, at hele
ledelsen er 110% ombord i idéen og tilgangen til ny digitalisering.

Er der noget, der stadig er det samme – uanset at
vi ’sælger’ mere digitalt?
Ja, varerne er jo stadig fysiske varer, som kan bæres af
forbrugeren, og det bliver derfor enormt vigtigt, at der er ekstra
meget styr på kvalitet og kundeservice. Derudover er den
menneskelige relation mellem sælger og indkøber også stadig
meget vigtig, selv om det nu foregår digitalt, og det er vigtigt at
pleje den relation i form af ekstra god kundeservice.
En vigtig del af god kundeservice i fremtiden, er også hurtigt
svar og en god løsningsorienteret service, når behovet opstår.
Det er der rig mulighed for i den digitale verden, hvor kunden
nemt vil kunne få fat på sælgeren og noget af den tid sælgeren
får frigivet fra ikke at skulle køre rundt, kan bruges til at være
tilgængelig online.

Om Rikke Østergaard
Rikke Østergaard er sociolog, mentaltræningsekspert,
key note speaker og bestseller-forfatter. Hun var den
første i Danmark, der specialiserede sig som
erhvervssociolog med fokus på medarbejderadfærd ikke mindst i omstillingsprocesser.
Hun har arbejdet for utallige organisationer og
bestyrelser bla. Novo Nordisk, Rambøll, Danmarks
Radio, Maersk, Finansforbundet, PWC, Leo Pharma,
SKAT, Danske Bank i kraft af sit unikke perspektiv på
virksomheds
strukturer, bestyrelser, social- og
neurosociologi og hendes enorme erfaring med
rekruttering og ledelsesudvikling.
Rikke benyttes ofte i forskellige medier og på
konferencer i ind- og udland. Derudover er hun
underviser på nogle af landets førende bestyrelses- og
ledelsesuddannelser, samt gæstelektor på bl.a.
University of Sydney og CBS.
Rikke er forfatter til flere bøger
“Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben. Sådan
undgår du at blive følelsesforurenet på jobbet” (om
stress)
“Tak!” (den første bog i Danmark om værdien og brugen
af taknemmelighed)
“Sluk Emhætten – Træn din hjerne og træf bedre
beslutninger” (om hjerneforskning og adfærd)
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HVILKEN ROLLE

Christina Neustrup

SPILLER MESSERNE?

Vi ser jo allerede nu digitale 3D modeller på skærme, hvor tøjet
præsenteres. Brands, der sælger dele af deres kollektioner som
NFT´er. Sidste sæson på CPHFW præsenterede Soulland
succesfuldt et par outfits som NFT’er. At det digitale og det
fysiske smelter sammen, kommer vi i endnu højere grad til at
opleve i fremtiden. Så alt det kedelige arbejde med bestillingen
af 500 grå strik kan gøres effektivt og digitalt, mens det vigtige
møde på messen handler om at få oplevelser og viden.

“Men som med alting, der skal lykkes godt, er det et samarbejde. Så det gælder i lige så høj grad for de udstillende
brands, at man stiller på messen velforberedt. Som de fleste branchekendte ved, så bør man aldrig gå på messe
og ”bare” hænge sine ting op og håbe, at folk vil snuble over det og finde ud af, at alt, hvad I laver, er vidunderligt”.
Interview med Christina Neustrup, Direktør, CIFF

Kan messer ikke afvikles digitalt?
Det er jo et håndværk at sælge og præsentere en kollektion. Vi
skal ikke undervurdere, hvad den rigtige sælger kan gøre for et
brand. Jo, man kan godt hente viden digitalt, men det er noget
andet at røre ved en vare og få historien fra et menneske med en
dyb og indgående viden om materialer, proces og idé.

Vi er blevet bekræftet i, at vi er en
taktil og kvalitativ branche, der
opleves bedst fysisk
Tanker som man så kan fortælle videre til sine kunder, og skabe
den fortælling, der ligger til grund for et bedre gennemsalg og
giver mulighed for at differentiere en vare fra en anden. Det
fysiske møde, der er så vigtigt for en relation mellem sælger
og kunde, er ikke noget der kan tilsidesættes – vi bliver nødt
til at hylde det taktile og stoflige, der er så stor en del af vores
forretning.

Er salg blevet mere kompliceret?
Det kan man godt mene – engang var det så simpelt: To gange
om året åbnede dørene sig til en sommer- og en vintermesse,
hvor nationale og internationale brands viste deres kommende
kollektioner, og indkøbere fra Danmark – og i stigende grad
over årene også udlandet – strømmede til. I 2006 blev
Copenhagen Fashion Week også en del af billedet. Men det er
modemesserne blandt andet i Bella Center, der siden 1968 har
udgjort kernen i den handel mellem brands og detailhandlen,
det hele virkeligt handler om.
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Modeugerne løber selvfølgelig med de fleste overskrifter, men
jeg vil holde på, at det er handlen på messerne, der sikrer
detailhandlen og mærkernes overlevelse. CIFF er den halvårlige
begivenhed, der gennem mere end 30 år har samlet designere

og indkøbere fra hele verden (med hovedvægt på den
skandinaviske region) til tre intensive handelsdage i Bella
Center i København. Vi skal holde opmærksomheden på
København og sørge for at levere den rette platform for en
fortsat interessant og sund handel.

Kommer vi så ikke bare længere fra hinanden?
Nej og jeg vil gerne understrege, at det gør vidensdeling endnu
mere centralt. Og at ud over den vigtige rolle som
handelsplatform, skal messerne også være bevidste om deres
rolle som netværksskabende og formidler af den nyeste viden
om blandt andet fremtidige tiltag indenfor materialeudvikling,
Metaverse og NFT’er.

Er messerne en møde- eller handelsplatform?
Mennesker kan i dag mødes og handle uden at være i samme
fysiske rum. Og de mere glidende sæsoner i moden fører til, at
butikker ikke kun køber ind to gange årligt, men løbende så de
oftere har nye varer på hylderne. Derfor er det også tid til at se
på, hvordan fremtidens messe skal se ud – hvilket produkt det
er nødvendigt at levere for at forblive relevant for brands og
detailleddet.
Handelsaspektet vil altid være det stærke omdrejningspunkt.
Men da vi ikke længere har det privilegium, at det kun er her
handlen foregår, skal vi som modemesse kunne bidrage med
mere – jeg vil gerne skabe en messe for ‘hele huset’ – det skal
være alle led i branchen, der skal kunne mødes her – blive
inspireret og dele information og viden.

Er messerne lige så bidende nødvendige, som de
har været?
Jeg mener – naturligvis – at messerne stadig er ekstremt rele
vante. De sidste år er vi heldigvis blevet smerteligt bevidste om,
hvor afhængige vi er af hinanden og det fysiske møde. Det er jo
heldigvis stadig mennesker, der handler med mennesker. Efter
at brands og indkøbere i en periode udelukkende har mødtes
digitalt, har det vist, hvad det digitale møde ikke kan.
Når der købes ind digitalt, køber man typisk mere konservativt.
Man tager ikke skridtet ud i et nyt lækkert materiale eller et fit,
man ikke kender. Ingen overraskelser eller uventede oplevelser
– og man opdager eller satser ikke på nye mærker. Det er en
farlig rute for detailhandlen, da kunden jo forventer det gode og
interessante indkøb. Vi er blevet bekræftet i, at vi er en taktil og
kvalitativ branche, der opleves bedst fysisk.

3D-avatarer, der optræder på standen, og som så kan sættes op
og ned i størrelse og give den diversitet mange brands
efterstræber – så man kan se tøjet på forskellige typer af
mennesker og kroppe.

Fylder ansvarlighed mere end tidligere?
Ja, det fylder mere og vi skal klart arbejde mere med at få fokus
på ansvarligheden i branchen. De klimaudfordringer, som
verden står overfor, har et øget fokus på produktion og
håndværket i det enkelte stykke tøj, så det holder både etisk,
kvalitet- og stilmæssigt. Og fortællingen om, hvordan tøjet er
blevet til, bliver vigtigere og vigtigere.

Vi er super OBS på, at når man skal tilbyde ‘viden’ som en del af
attraktionen, skal vi som handelsplatform være på forkant og
samarbejde med partnere, der leverer brugbar information til
vores besøgende og udstillere. Det sikrer vi med kompetente
samarbejdspartnere, som f.eks. The Business of Fashion, som vi
har arbejdet tæt sammen med de sidste to sæsoner.

Har vi nok storytelling?

Vil København fortsat være en vigtig
modedestination?

Det er vigtigere end nogensinde at invitere sine kunder indenfor
i et univers – at man stiller med noget ekstraordinært. Det er
vores opgave som messeplatform at bidrage med de rette
rammer og den rette mængde ‘teater’ – man skal komme og
opleve noget ud over det sædvanlige, noget man som besøgende
kan plukke fra og så tage det med hjem, man nu kan bruge i sin
forretning.

At bevare København som relevant modedestination er
ekstremt vigtig for os alle. Vi skubber på for at bevare
momentum, og jeg oplever, at alle messer, brancheorgani
sationer og Copenhagen Fashion Week står sammen. Det er
nødvendigt, hvis vi skal give både nationale og internationale
gæster en fuldendt helhedsoplevelse, når de kommer hertil
under kommende modeuger.

Men som med alting der skal lykkes godt, er det et samarbejde.
Så det gælder i lige så høj grad for de udstillende brands, at man
stiller på messen velforberedte. Som de fleste branchekendte
ved, så bør man aldrig gå på messe og ‘bare’ hænge sine ting op
og håbe, at folk vil snuble over det og finde ud af, at alt, hvad I
laver, er vidunderligt. Skab en stand/udstilling der fanger
indkøberens øje! Og til detailleddet vil jeg sige: Vær nysgerrig –
giv jer selv muligheden for at opleve noget nyt – det skylder I
jeres kunder og det forventer de af jer.

Hvad med fremtiden?
Hvis jeg skal komme med nogle bud på messen anno 2030, vil
man kunne opleve brands, der præsenterer kollektionen på
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You can’t connect the dots looking
forward; you can only connect them
looking backwards. So you have to
trust that the dots will somehow
connect in your future. You have to
trust in something – your gut, destiny,
life, karma, whatever. This approach
has never let me down, and it has made
all the difference in my life.
Steve Jobs, Founder, Apple Inc.
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