Fremtidens marked og forbrugere
indenfor specialfødevareprodukter
i det sønderjyske !

Danskere og hvor er
fremtiden?
 U-turn siden 2007/2008.
 I dag og de næste 3-5 år er de ”gode” værdier,
fornuft, retfærdig forbrug, ydmyghed,
velgørenhed og SUNDHED.
 Mere tid derhjemme med venner og familie
 Mindre forbrug, pris og opsparing.
• Flugten fra den kolde tid – gode måltider, ferie,
oplevelser, teater, og relevant viden/uddannelse
• Tiden er præget af usikkerhed og forvirring

Vækstsektorer –
i det tyndere opsving
2011 til 2015





Klima, energi og bæredygtigt miljø
Velgørenhed og aflad… Greed is not good anymoore
On the go forbrug til normader (arbejde og fritid)
It både soft og hardware til virksomheder og private

 Sundhed i produkter, processer, og andet,
 Natur – haven frem for huset, tilbage til
naturen( det rene, nære og sanselige)
 Sikkerhed –mod sygdom, allergi, udnyttelse
af dyr og mennesker i produktion, transport
og salg. ( BÆREDYGTIGHED)

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
Den Sølvgrå Tsunami i EU 27
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
Kilde: Danmarks Statistik, 2010

Tendenser om tid
og tidspres
 Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på lønog husarbejde
 Vi arbejder og transporterer os mere og mere
 Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn,
lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise.
 Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave
ingenting
 Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid
 Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen
på toilettet.
 Ro, stilhed, nærvær, natur og fordybelse er fremtidens
luksus og mangelvare ( salg, butik og produkter)

Den todelte verden og
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De seks generationer:
Krav til fødevarer
og service
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigs-generation
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 2002 -

Forskellig opfattelser af
sundhed
 Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det,
hvis vi ikke er forholdsvis raske og sunde?
 Den private sundhed - kosten
 En varieret kost uden tilsætningsstoffer(
(Seniorer)
 Generation Jones og Babyboomers også en
fedtfattigt kost
 For Generation X er smagen også sundhed
 Generation X synes specielt sundhed er vigtig
pga. småbørn.

Generationer og
økologi/sundhed
 Babyboomers mest neutrale og lidt skeptiske!
 ”Generation Jones mere positive end Babyboomers ,
men kvalitet meget vigtig
 Generation X mest positive, og økologi som
pejlemærke for sundhed
 De fleste forbrugere blander konventionelle og
økologiske varer ( 7 % i 2010)
 Økologi er moderne/trendy og især traditionelle danske
råvarer, ( Claus Meyer, det nordiske køkken)



Kvalitet og service
 Alle siger at kvalitet er vigtigt!
 Kvalitet og pris( Babyboomers)
 Kvalitet for Generation Jones kan det være
frisk, økologisk, fedtfattig og fri for
tilsætningsstoffer.
 De yngre forbinder sundhed og kvalitet
 Det betyder, at høj produktkvalitet er afgørende
for salg i fremtiden!
 Alle ønsker en særlig service ved køb af
specialfødevarer.

Tendenser om tid
og tidspres
 Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på lønog husarbejde
 Vi arbejder og transporterer os mere og mere
 Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn,
lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise
 Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave
ingenting
 Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid
 Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen
på toilettet
 Ro, stilhed, nærvær, kvalitet, natur og fordybelse er
fremtidens luksus og mangelvare ( salg, butik og
produkter)

Global and local
 Mange nomader arbejdsmæssigt og geografisk
 Voksende antal de kommende år
 Enormt stort behov for høre til/ være hjemme i
et bestemt lokalområde, oftest bolig eller
sommerhus.
 Danskerne er stolte og glade over
lokalområdets tilbud, muligheder og produkter.
 Derfor vil mange gerne bakke op, og købe lokalt
= et marked for specialprodukter

Kampen den attraktive
markedsplads
 De kommende 10 år bliver en lang kamp om,
hvor fremtidens markedspladser skal ligge.
 Haller, forsamlingshuse, foreninger og butikker
forsvinder, fordi mennesker har valgt dem fra
 Byer og markedspladser vinder, hvis de står
sammen og konstant udvikler markedspladsen;
åbningstider, temaer, nye butikker og
muligheder.
 Lokale produkter kan tilføre merværdi til
lokalområdet, enkeltbutikker og kæder …

Markedsføringen af det
Sønderjyske
Skattekammer
 Sønderjylland har faktisk mange tilbud indenfor
kultur, gastronomi og naturområdet !
 Den enkelte producent/gårdbutik – berige egne
produkter med andres fra området
 Opgradering af de lokale dagligvarebutikker,
ind i butikken, markedsdag eller markedsdage
rundt om butikken.
 Gastronomiruter –i lokalområdet/eller
landsdelen

Turisterne ,
fritidsbeboerne, og
tilflyttere

 Der skal gøre meget mere for at synliggøre
tilbud og muligheder fysisk.
 Alle de steder, hvor turister, folk kommer,
kommer forbi og ankommer.
 Digital tilgængelighed og hurtigt adgang og
info. (visit.com)
 Den digitale flade synlighed, billeder,
fortællinger, mennesker og produkter..
 Se Visit Nordjylland og www.smagen.dk
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