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Corona og Vækst



De store forventninger 2030 

▪ Den globale middelklasse på 5 milliarder forventer 

konstant fremgang materielt og mentalt 

▪ Høje krav til de fysiske rammer, produkt og service og 

det engagement, som person og virksomhed leverer

▪ Corona krisen og varighed giver ekstra kraft til next

level i digitalisering af virksomheden 

▪ Virksomheder vælger de leverandører, som forstår 

forretningsmodellen og kan hjælpe med øget  vækst



Den usikre Verden!



De store brudlinjer i en 

usikker verden 

▪ Multipolar verden 

▪ Flere politiske og økonomiske centre 

▪ Globale middelklasse på 2,6 mia. 

▪ Vækst antal og forbrug

▪ USA – Kina (Rusland, Indien)
▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Europa United i 20’erne

▪ Klima, immigration og social ulighed

▪ Mange mennesker oplever, at deres grundvilkår og liv i 

samfundet ikke bliver taget alvorligt



Sikkerhed og supply chain

i 20’erne 

▪ 10’erne præget af fald i global handel og investering 

▪ Sikkerhed med og kontrol af ressourcer også supply-

chain fra eget kontinent 

▪ Øget regionalisering af supply chain såvel produktion 

som logistik i 20’erne

▪ Corona krisen forstærker virksomheder og staters  

fokus på  forsyningssikkerhed og fremtidigt beredskab



The New Normal 

frem mod  2030

▪ Den internationale konkurrence pris og kvalitet 

skærpes for alle

▪ Vi skal blive bedre til flere tilgange til salg, service og 

produkter afhængig af virksomhed, land, kultur og 

▪ Afgørende kompetence nu og i fremtiden - faglighed og 

evne til REELT at forstå land, virksomhed, kultur, 

behov og ønsker

▪ Sårbarhed – NORMALT - konflikter og virus rammer 

vores samfund, virksomheder og arbejdspladser



Mega –Tech 



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering dvs. flere ydelser med 

højere kvalitet til en lavere pris/omkostning 

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier, som 

smelter sammen og bruges på kryds og tværs

▪ Vi skal lære at tænke eksponentielt  og i stor skala …

▪ Giga vækst i digital service og virksomhed i EU og US





Big Data 

Det nye guldæg 

▪ Data (Volume)  og Hastigheden (Velocity) – behandle og 

systematisere

▪ De mange datakilder (Variety) struktureret, internt –eksternt, 

sensorer, GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Brug af eksisterende data estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Dokumentation for større gevinst ved optimeret brug af data end 

ved ny teknologi! (Mckinsey 2016 –The Age of Analytics –

Competing in a data-driven World) 



BIG DATA 

et profitablet tiltag 

▪Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A.Sælg data, indsigt og viden

B.Øge produktivitet og effektivitet i virksomhed 

C.Forbedring af brugeroplevelsen

D.Skabe nye business models 

E.Forbind Jer med jeres slutbruger



Data bruges til at skabe AI systemer –

interaktion, viden og læring 

Rutine, viden og udvikling af ny bedre 

produkter/services 

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


Digitale service 

interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 

24/7 what ever – when ever

▪ Ny forretningsmodel – forkorter vejen fra kunde til 

produkt og service ofte billigere og smartere 

▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, 

hurtige og smartere også B2B

▪ Ellers er der andre f.eks. Amazone, som snupper en del 

af kagen som mellemled 



Det svære salg! 

▪ Vækst i ansatte til

marketing og salg

▪ Fald i 

annoncemarked

▪ Eksplosion i nye 

digitale platforme og 

SOME

▪ Automatiseret salg!

▪ Mere reelt salg?



Intelligent salg –

køb og rejse 

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

▪ Et køb er en rejse:

A. Første ser vi på mulighederne – mest på nettet

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. 



Sælger kend din kunde!

▪ Loyalitet idag skabes ved at 
kende kundens
forretningsmodel

▪ Kunne byde ind på 
løsninger, som øger deres
produktivitet og effektivitet
ofte automatisering

▪ Tilbyde dem noget – som
de ikke vidste de 
manglende for at være
konkurrencedygtige I 
fremtiden

▪ Det skaber loyale kunder



Generationer 

på arbejdspladsen 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborger

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



De Digitale Indfødte 



Generation Y 
født 1980 til 1989

ca. 30 til 40 år 

▪ Camilla, Louise, Anders og Christian

▪ De kolde 80’ere - kolde krig, punk, krise og AIDS

▪ I 1980 var ca. 68 % af kvinder erhvervsaktive 

▪ Første store generation af institutionsbørn

▪ Digitale sociale Zappergeneration 

▪ Glade og positive opvækst i 90’erne og 00

▪ Unge i 00erne – blot vælge, hvad du har lyst til fra sex 

in the city til genbrug, klima og rette adfærd

▪ Mobiltelefon 1982 - Walkmann og movieboks 



Generation Z
født 1990 til 2001

19 til 30 år

▪ Julie, Line, Frederik og Jonas

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Individuelle læreplaner (2003 og 2004)

▪ 100 % institutionsbørn – fællesskabet

▪ Det sociale, venner og relationer ……”Peers”

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 

▪ De rammes potentielt rammes hårdest af Corona 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Kommunikation, anbefaling og rating af produkter og 

virksomheder i de rette  sammenhænge 

▪ De  føler sig bedre forstået af andre unge i verden 

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men verden venter…

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


Service 



Generation Y og Z  

Service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever 

▪ Interaktiv og intuitiv til det lette og hurtige køb, 

information og hjælp  

▪ En sjælden gang brug for et menneske, som er 

engageret og har rette god attitude 

▪ ” Når man endelig bevæger sig

ud den fysiske verden !”



B to B kunder 
2030

▪ Alle under 50 år er digitale 
indfødte

▪ 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 køberens 
behov

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

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



Mangfoldig tilgang 

▪ De store virksomheder – Know how in house også om 

automatisering, KPI og ønsker til produktet og 

performance 

▪ De mange små og mellemstore, som kan se, at nye 

digitale løsninger kan forbedre deres forretning og 

indtjening samt eget arbejdsliv

▪ De er usikre og vil gerne hjælpes på den rette måde 

▪ De higer efter nye effektive løsning – men ved ikke, hvor 

de skal starte …………..
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Service vokser  


