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Det særeste ved fremtiden, er at 

den til sin tid vil blive ”de gode 

gamle dage”
Ernst Hemmingway

http://www.fremforsk.dk/
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Tidsånden 

Ny optimisme 2014 - 2020

 Det går stille og roligt fremad!

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur

 Evnen til selv at skabe frem for forbrug

 Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt, nemhed  og ny teknologi som 
løsning



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)





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 

 Hjælp - gør hverdagen nemmere og sjovere



Tæthed

A B

Den todelte verden og

mærkevare

Høj 

kvalitet 

til lav 

pris

Unikke 

eller helt 

særlige

produkter



Rigdom, reel merværdi 

og fælles interesse!

 Vi har utallige muligheder for at vælge at forbruge 
på mad, bolig, rejser og forlystelser. 

 Udvalgte kvalitetsvalg  afspejler vores interesse  
f.eks. om gør det selv, ski eller  kvalitetsfødevare.

 Identitetsmarkør i en forvirrende og omskifteligt 
verden  

 Danskerne kalkulerer mere på sammenhæng pris 
og kvalitet, når de vælger produkter, rejser, og 
øvrige forbrug.

 Bidet  



Hvilke faktorer påvirker os, 

når vi forbruger ?



37% af danskerne bruger 

e- commerce hver måned

 20 %  ca. af detailhandlen især rejser,

 kulturoplevelser,  sportsartikler,

 elektronik og hårde hvidevarer, it og foto.

 ISÆR MÆRKEVARER TIL BEDRE PRISER!

 Dagligvarer, mad og drikke – det laveste 3 % 

 Cross- channel – tilgængelighed, tid og levering

 PRIS - Nemhed– udlandet buldrer frem i DK 

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

 Tredoblet e-handel via mobiltelefon –især de yngre i 

større byer – Vækstområde i fremtiden



Sundhed, velvære det 

sociale !

 Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse.  (Død og sygdom)

 Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af 

tid og fritidsartikler vokser 

 Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, 

institution og samfundet 

 Sundhed, velvære,  det sociale – cafe mad, 

drikke og samvær i byen og på stedet

 Det vokser i bybillede og forbrug – community



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)



Dagligvarehandlen 

 Ret stabilt i den nærmeste butik nogle gange 

om ugen

 Det trækker ikke længere handlen i storcentre 

 Nemhed, parkering, det rette udvalg i en eller 

flere butikker i området

 Loyalitet, de lokale i butikken og kunder –

 Det uformelle møde 

 Tilstedeværelse – lig med nye kvarter og 

boligområder, skole og dagsinstitutioner 



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen !



Et mærkevares værdi 

 Udfordret – de mange brands og de mange 

muligheder 

 Viden om de brands, som man sælger

 Hvorfor de er sundere, smager bedre eller er 

federe at arbejde med? 

 Hvad er produktets merværdi?

 Det særlige ved produktet -oplevelsen

 Hvis I ikke kan overbevise kunderne/indkøbere 

om jeres mærkevarers værdi – NO Future



Tool- box

 Formidling af mærkevaren og dens særlige 

værdi på mange platforme 

 Lyst til at formidle budskaberne videre til 

indkøbere og kunder !

 Fortællinger, posters, mærkater, synlige 

markeringer, som kan bruges i kantinen, på 

campingpladsen og forlystelsesparken 

 Har  I de rigtige brands/produkter ??

 Vi kan godt lide nye og bedre brands 



There’s an app for that

 Se på on demand-økonomien, som pt. vokser  i 

private hjem og private virksomheder

 Efterspørgsel, assistance og køb – hvor, og 

hvornår det passer dig som virksomhed eller 

privat person –nyt businessområde

 Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

og  fra ufaglært til højt specialiseret  rådgivning.

 Hvordan gør man det nemmere at købe jeres 

brands ?



Løsning frem for produkt

 Find nye løsninger og sammensætning af 

produkter, som passer  den travle forbruger 

 Aarstiderne A/S gør det med måltidskasserne 

 Irma  er i gang med dagligvare på internettet –

opbygge en position på markedet

 Det tager tid at opbygge den nødvendige tillid til 

leverandøren – derefter er det nemt

 Fra salg til konsulent – viden og expertise om 

forbrugernes behov Co -creation





Livets nye faser
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Magasins Nature & 

Découvertes

http://altaviawatch.com/activation-commerciale/comment-digital-va-repousser-les-murs-magasins-nature-decouvertes/
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