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  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 
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Tidsforbrug 18-74 årige 

Arbejde, hushold og fritid 
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Situationsbestemte forbrug 



Over 3 millioner danskere 

 e-handlede i 2012 

 55 milliarder kroner  i 2012, heraf gik 12,5 milliarder 

kroner til udlandet 

 19% stigning fra 2011 – (DK 14%, udlandet 40%)  

 Er ca. 18% af detailhandlen)  

 De +50 årige står for 61% af det samlede køb 

 Nettorvet (Coop) er det mest benyttede site for de 50-65 

årige og de + 65 årige 

 Tredoblet e-handel via mobiltelefon i løbet af to år, men 

stabilt i 2012  

 Er tilfredse med levering 

 Oftest bruger Dankort til betaling 



Indkøb på nettet  
 

 



Hvad købes på 

nettet? 

Omsætning 



De to vigtigste 

konkurrenter til butikken 

 Nethandel – vil tage mere over fremover 

 Der er kun en vej frem – integration af nethandel i 

butikken og omvendt 

 Grænsehandel – er afhængig af afgiftspolitikken 

og marginalerne i dagligvarehandlen 

 Afgifter er måske på vej ned 

 Tilbage er marginaler – det er for dyrt i Danmark 

 Det er svært af finde varer, der er billigere i DK med 

samme kvalitet som i Tyskland og Sverige 

 Hvem skal have mindre? 



Tendenser om tid 

og tidspres 

 Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn- 
og 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) 



 

Butikkernes indretning 

Musik, dufte og især udstilling 



f 



Udstillinger og 

iscenesættelser 

 Unge mennesker er dødtrætte af tilbudsstativer 

og tøj i bunker 

 De vil se det nye og i en lækker eksponering 

 De handler lige så hurtigt på nettet som i 

fysiske butikker 

 Ind i prøverummet, op med mobilen og billeder 

ud til veninderne via snapchat eller instagram 

 Vent på svar og køb eller lad ligge 

 I skal deltage i den iscenesættelse 



 



 



 



 



 





 

Musik 

 Musik kan være en fantastisk rumdeler eller en 

irriterende støjkilde. 

 Det giver mulighed for afgrænsning af et område og 

sætte en bestemt stemning.  

 Tematisk musik a la Virgin på Union Square 

 Vuggevisen i småbørnsbutikken, Vild musik hos 

ungdommen, klassisk eller softmusik i 

seniorsegmentet 

 Det giver mere ro og kontrast til  resten af centeret 



Abercrombie & Fitch, N.Y. 



Abercrombie & Fitch, N.Y.  

Dufte 

 Kan gøre det samme som musik 

 I A & F hyper det ungdomsstemningen af lækre 

kroppe, unge og festen. 

 Hver femte voksne dansker har haft enten 

astma og/eller høfeber og anden allergisk snue.  

 Småbørn en særlig udsat gruppe …….. 

 Der kommer hele tiden nye farlige stoffer. 

 Natur og dufte  i form af et orangeri med 

blomster, farver, og dufte ( havemøbler) 

 



 



 



Små butikker med lille 

udvalg 

 Skobutikken med et par sko i hver størrelse og 

netbestilling 

 Den lille butik der lokker ud til de større i omegnen 

 Butikken, der har integreret netslag på store 

skærme og en udvalg af fysiske varer 

 Levende butiksvinduer, der pirrer, lokker og 

”fordærver” 

 Uden indsats ingen forandring blandt de danske 

forbrugere 

 

 



 



Fusion mellem butikken 

og nettet 

 Butikken skal være nettet og nettet butikken 
 (Hvis det ikke findes på nettet findes det ikke!) 

 Integration og specialisering 

 Fuldt udvalg i butikken og på nettet – suppleret med 
specialprodukter på nettet 

 Tilbud og occations i butikken 

 Særlige offers på nettet 

 Digital kommunikation før salget og efter salget  
 (et salg er en rejse for kunden…info før, under og  efter) 

 Specialt dagligvarehandelen kunne udvide dette 

 Tid og timing yderst vigtigt fremover 
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