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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)





Lyst til forbruge og valg af 
produkter



Over 3,5 millioner  danskere vil  
e-handlede i 2018

▪ Estimat: 128 milliarder kroner  i 2018, heraf gik 35% til e-
handel i udlandet

▪ Udgjorde  31% af detailhandlen i 2017 

▪ De +50 årige står for 44% af samlet køb (62% 2013)

▪ Firedoblet e-handel via mobil/tablet i løbet af fire år –
udgør nu 19%  (5%/14%) af samlet køb i kr.

▪ Er tilfredse med levering 

▪ Udlandet er mest tøj, sko, smykker, musik, bøger, IT, tele, 
foto og rejser (67%)

▪ Hvordan skal kunderelationer være ved netsalg?

Kilde: DFIH årsrapport 2015



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Butikken forsvinder ikke

▪ Fremforsk undersøgelse blandt unge i foråret 2018

▪ Vil stadig gerne i butikken og det med nettet er ofte det 
praktiske – også mænd

▪ Butikken forsvinder ikke, men vi vil se ca. 50% nethandel på 
lang sigt

▪ Mange gågader og selv shoppingcentre vil have store 
problemer i de kommende år

▪ Amazon kommer ikke – Amazon er allerede kommet!

▪ Kunderelationer i butikken fremover – og overførsel til nettet



B to B e-handel
i global vækst



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 – 2011



BE GOOD 
Gen Y & Z som kunder (BtC)

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge en 
skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

▪ Se din virksomhed som en 
mulig belastning



Købet skal ses som en 
rejse

▪ Kig på købet – alt for mange ser på salget!

▪ En køb er en rejse:

A. Første ser vi på mulighederne – mest på nettet ( I er hvad I 
viser på nettet – ikke alt det andet)

B. Dernæst er det selve købet – aftaler indgået eller digitale 
løsninger fører til køb

C. Efter købet – følge op digitalt på produktet og kunden og 
holde kontakten løbende – kan også være via sociale 
medier eller løbende kontakt på anden vis



Virksomheder efter 
generationer

▪ Baby Boomers: Den gamle skole – der skal et møde til, vi 
forhandler nærmest stadig under en frokost, telefonen er 
et godt redskab

▪ Generation Jones: Vi vil gerne se folk an, og tale med dem. 
Tempo betyder meget, hurtighed, kvalitet og også gerne 
lidt status. 

▪ Generation X: Jeg smider lige en mail til dig, gerne rent 
digitalt, gode tilbud, rabatter og digitalitet. Skal behandles 
som teknologiske eksperter, selv om de ikke er det



Generation Y og Gen Z som B 
to B kunder 

▪ Virksomheden skal forstå mit projekt – kom ud og se det vi 
laver, vær med, bliv en del af det vi laver

▪ At logge ind i mit projekt, være fede, forstå mig - jeg gider ikke 
høre om regneark, logistikkæder og management (til gengæld 
SKAL det være i orden – det er underforstået)

▪ Netværket er vigtigt – og det er mellem peers – altså ligesindede 
på samme alder 

▪ Det skal være let og forståeligt – og på min mobil

▪ Gerne en digital kontrakt med opfyldelse af betingelser  
instantly



Det må gerne give mening
for kunden og skal være autentisk



Disruptive technology



What are Smart Contracts?

Smart contracts help you exchange money, property, shares, 
or anything of value in a transparent, conflict-free way while 
avoiding the services of a middleman.
The best way to describe smart contracts is to compare the 
technology to a vending machine. Ordinarily, you would go 
to a lawyer or a notary, pay them, and wait while you get 
the document. With smart contracts, you simply drop a 
bitcoin into the vending machine (i.e. ledger), and your 
escrow, driver’s license, or whatever drops into your 
account. More so, smart contracts not only define the rules 
and penalties around an agreement in the same way that a 
traditional contract does, but also automatically enforce 
those obligations.



Fra e-handel til A-handel:
Automatiseret indkøb
• Når I bliver en del af den købende virksomheds

logistik og interne systemer
• Eller når alt handler om pris og kvalitet

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkr24pPDMAhUBjSwKHav3DnQQjRwIBw&url=http://cblink.mit.edu/jobs/watson-developerengineerresearcher-intern/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFc2IZIOu5XTZwv8_OxxYszrat2kA&ust=1464095837603302


Delivery Robot



Fremtidens B til C 
kunderelationer

▪ I er hvad I er på nettet – og I er hvad I er i butikkerne

▪ Hvem er I på netplatforme som Amazon, Zalando etc?

▪ Kunderne vil i stigende grad ikke se forskellen på butikker og 
internetsalg som andet end en række forskellige metoder til at 
købe

▪ I må fusionerer det I gør på de to platforme til den samme 
oplevelse og det samme indtryk af virksomhed, brand og jeres 
grund til at være her (mission)

▪ En forbindelse til kunden via en oplevelse, som kunden gerne vil 
have en flig af, er en stærkt værktøj

▪ Husk kontakten efter salget og tilladelsen til at have den 



B to B kunder om 5-8 år

▪ Alle under 45 år er digitale indfødte

▪ De tænker ikke som en 50 årig i dag eller som generation X og 
Jones

▪ De smider ikke med mails og kommer ikke med et pitch

▪ De forventer, at alt er tilgængeligt for dem digitalt og kontakten 
holdes digitalt

▪ Et personligt møde skal have et formål, der ikke blot er salg –
det skal handle om køberen

▪ De er langt mere til abonnement og hurtig adgang til at komme 
ud end til køb

▪ De har stort set alle gået i børnehave – ROS DEM!



Værdikæden og Jeres 
placering i denne

Slutbruger

Under-
leverandør

Producent Distributør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
under
leverandør

Værditilvækst

Værdien af Jeres produkter/services 
bestemmes af værdien for slutbrugeren, 



Kunderne i 2025

▪ Gå efter de unge – og ram rigtig mange yngre!

▪ Glem ikke de ældre kunder – der skal stadig sælges mere 
traditionelt – men smart

▪ B til B: Det er som med B to C  – også i virksomhederne

▪ Business to People (B to P) er fremtiden)

▪ Generel reklame på B til C og messer og lignende til B til B, hvor 
man går efter leads bliver mindre vigtige

▪ Salg skal udgøre en kombineret model med personlig kontakt og 
digitalt salg samt at kæde køber og virksomheden digitalt 
sammen med egen virksomhed

▪ B til B og B til C flyder mod hinanden blandt de yngre



Fremtidens digitale medier

▪ De sociale medier udvikler sig hurtigt og de håndholdte medier i 
lommen er fremtidens platform

▪ Blogs, instagram, influencers og autenticitet: Det er ok at tage 
imod penge og produkter, men man skal fortælle, hvis vinge man 
er under - mening med produktet har betydning

▪ De bedste er de uafhængige – og dem man selv kender personligt

▪ Der er utroligt stor forskel på generationerne

▪ Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge og 
efterhånden også de yngre på alle forbrugsområder 

▪ Tillid digitalt!
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