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Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Sikker vækst på 10 år
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Den nye tidsånd:
Ny optimisme 2014 - 2020
• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen !
• Konstruktiv fremtid – lille bedring af ordre til
byggesektor og den danske økonomi
 Respekt for de, som skaber noget!
• Siden 2008 danskerne præget af fornuft frem for
overflod – pris, opsparing og mindre forbrug
• I boligen og hjemmet er værdier:
• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.
 Hjemmebag, urter, nyttehave
 hjemmestrik og anti-materialisme
 Retro på retur mod 2020

Tid og længsler
 Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn
og husarbejde
 Vi tror, at vi arbejder mere og har mere transporttid.
 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, nærvær, nemhed, sundhed, natur og
fordybelse i produkt, salg, og butik.

Sundhed som
megatrend !
 Det moderne rige menneske er på konstant jagt
efter evig frelse. ( Død og sygdom)
 Sundhed i familien, fritid og arbejde – det store
fokus på kost, bevægelse og livsstil. Forbrug af
tid og fritidsartikler vokser……….
 Øget fokus på sundhed på arbejdsplads,
institution og samfundet
 Sundhed, business, og apostle i fremtiden!
 Producent, butik og kæde hjælp mig med at
træffe de rigtige valg.
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Rigdom, Identitet og reel
merværdi!
 Danskerne rigdom betyder utallige muligheder for
at vælge at forbruge på mad, bolig, rejser og
forlystelser.
 Forbrug af kvalitetsvarer vokser dog forskellig fra
person, par og familie.
 Kvaliteten = identiteten i en forvirret verden
 Danskerne kalkulerer mere på sammenhæng pris
og kvalitet, når de vælger produkter, rejser, og
øvrige forbrug.
 Røngtenblikket på produkt, service og oplevelse er
kommet for at blive også om 5 år.

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%)
 Ca. 18% af detailhandlen især rejser, kulturoplevelser,
elektronik og hårde hvidevarer, it og foto.
 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

De løbske forbrugere
nu og i fremtiden

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023
Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Generationer fra digitale
analfalbeter, indvandrere til
digitale indfødte !
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

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

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

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Forbrug og service
 Internettet bruges mere og mere til andet end
rejser og oplevelser. ( Levering derhjemme)
 Sidste loyale overfor virksomheder og
myndigheder
 Tilbud (og aviser), stort udvalg og
fornemmelsen af jagt er stadig godt til dem
 Gerne et brev eller adresseløs forsendelse, eller
et kompetent menneske.
 Dårlig behandling og skuffelse

Jones og X’erne som
forbrugere
 Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod
butikker og virksomheder - Nytteperspektiv
 Nogle især de yngre finder det gerne via nettet til de
billigst mulige pris og på trendsale, E- bay og andre med
vintage el. brugt
 Det må gerne signalere status og penge, designmøbler,
tøj, biler og huse, og supplere det perfekte liv.
 Forbrugsmetoder – nogle digitale og klarer alt over
nettet, og andre mere som Babyboomers
 Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og
internet

• Næsten født og lever on-line!
• Fuldblodssocialiseret til den Personlige og Individuelle
tilgang.
• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informationer,
shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik (
multitasking)
• Sharing, rating og tracking = dyrke venskaber og føle i
live. www.youtube.com, og www.facebook.com,
www.instagram.com og www.snapchat.com
• Mobil = kontakt til verden, venner og familie,
• Største indkøbs og informationsplatform i fremtiden !

Mobil Digital Now or
invisible in 2025

Kundeservice
• Mange forskellige kunder (køn, alder,
nationalitet, generation)og ønsker til service og
måde at kommunikere
• Knivskarp organisering af åbenhed og
parathed til at yde den optimale service for den
enkelte kunde
• På den måde, som den enkelte foretrækker !
• Den optimale personalized service er den
rigtige tilgang og svar fra jeres side !

Tendenser om tid
og tidspres

Dagligvarer
 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)

Dagligvarehandlen
 Ret stabilt i den nærmeste butik nogle gange
om ugen
 Nemhed, parkering, det rette udvalg i en eller
flere butikker i området
 Loyalitet, de lokale i butikken og kunder
 Husk at være til stede i nye bydele, bosteder,
såfremt kundegrundlaget er der. ( Baggrund for
Remas succes)
 Det trækker ikke længere handlen i storcentre

Dagligvarehandlen i Ry
 Fremover sørge for et godt udbud og god
placering af dagligvarebutikker
 Gerne discount og supermarked tæt på
hinanden.
 Kundestrømmen er afgørende
 Hold øje med de nye borgere –kommer de til jer
eller hvorfor ikke!
 Gå i dialog og find ud af hvordan I kan servicere
dem alligevel.

Specialbutikker
 Afhængig af produkt og butik i hård
konkurrence med net og udlandet
 De gode varer og tilbud og garantien for at man
finder den gave, det tøj eller vin, man ønsker
 Service – den peronlige betjening (tøj kun 14 %
over nettet)
 Ekstra service – ” personalized to me”– ikke
generelle beskeder og tilbud, men målrettet og
individuelt
 Unikt produkt kan i dag sælges world wide!

fortsat.
 Grimme facader og stangtøj skræmmer
kunderne væk
 Sørg for at lukke huller/tomme butikker og få
nye til
 Eller lav noget andet end butik i samarbejde
med ejer, kommune og foreninger i byen.
 Centrer specialdetail i bymidten sammen med
en ny bypark, skaterområde …
 Flere menneskestrømme …

Skab
og udvikl enKamp
Destination!
Detailhandlen:
om

markedspladsen

Hard work non stop

 Centralitet og masse bliver afgørende
 De gode destinationer vinder
 Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og
ændrer det bestående
 Hvordan ligger byen – de største trusler er
internettet, grænsehandlen, andre byer og
detailhandlen selv
 Internettet som integreret platform bliver afgørende
 De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor
fremtidens markedspladser skal ligge
 De største og de mest innovative vinder!

Fremtidens detailhandel i
Ry
• Den hårde kamp om fremtidens destinationer
mellem kommuner, byer, landsdele og verden.
• Det er altafgørende at I samarbejder om tilbud,
oplevelser, shopping og åbningstider
• Et enkelt sted skaber ikke selv en destination.
• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen om
særlige tilbud om oplevelser og temaer i
området.
• På anbefaling fra andre – synlighed og
imødekommenhed

Lokal – og byudvikling
 Behov for det lokale og belonging til et bestemt
sted – et stærk vedvarende tendens i DK og
Verden.
 I har et utroligt stærkt, aktivt detailhandel og
foreningensliv
 Der er en mangfoldighed af muligheder for
shopping, kultur, fritid, aktiviteter I jeres område
og nærområde.
 En stor palette af muligheder for borgere og
turister

Hvad skal
der satses på?
 Koordinering og samling af de mange
forskellige tilbud og muligheder, som findes i
“naturlige lokale fællesskaber” her Ry
 Digital synliggørelse ved at lave en fælles lokal
internet portal a la den i Sønderborg.
http://www.sonderborg.dk/
 Informationshub –hvor alle kan finde relevante
informationer, aktiviteter i området og alle nemt
kan koble sig på.

Den enkle men slidsomme
opskrift på succes

 By eller lokalområde med et tæt netværk
mellem erhvervsliv, de offentlige
myndigheder og foreninger.
 Ildsjæle på stedet, som kæmper for
området og udviklingen af området/byen.
 På med vanten, ”Ingenting kommer af
ingenting” Storm P.
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