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sådan får du succes 
med omnichannel
Børsen Retail-konference, onsdag 8. februar 2017 i København

Dansk e-handel har i 2016 rundet rekordhøje 111 mia. kr. Det er markant mere end i 2015, og stigningen 
er over dobbelt så stor som fra 2014 til 2015. Hvordan håndterer de danske retailere bedst omnichannel-
udfordringerne, og hvordan får du succes online? 
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Få succes med e-handel og sæt kunden i centrum
Detailbranchen har gennem mange år været klassiske, stærke og fysiske butikker. Den digitale trans-
formation har dog udfordret branchen inden for onlinehandel, virtuel reality, kundeoplevelser og 
eksport. e-handel over nettet og apps stiger seks gange hurtigere end udviklingen i normal handel 
på verdensplan, og danskerne køber online som aldrig før. Bliv inspireret af nogle af Danmarks stør-
ste retailere med indlæg af Jens Høgsted, ceo, Sport Nordic Group/Sportmaster, Jan Madsen, 
koncerndirektør, Coop, Stefan Plenge, adm. direktør og stifter, Nemlig.com, og Kenneth Nielsen, 
group digital director, Dansk Supermarked.

Trussel: Udenlandske webshops vinder frem i Danmark
ca. en tredjedel af al e-handel foregår på webshops uden for Danmark. tendensen spås at fort-
sætte, hvormed udenlandske webshops i 2020 vil have en markedsandel på 47 pct. – svarende til en 
værdi på 79 mia. kr. Hør fra truslen selv med indlæg fra bl.a. Zalandos nordiske direktør,  Kenneth 
 Melchior, og lad dig inspirere af, hvordan de udenlandske giganter håndterer onlinehandel, og 
hvilke strategier de anvender for at skabe den bedste kunderejse. 
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Børsen Retail-konference, onsdag 8. februar 2017 i København

Program

08.00 Morgenmad, netværk og registrering

08.30 Velkomst v/ moderator Thomas Bernt Henriksen, debatredaktør, Børsen

             TeMa: Detailbranchens digitale transformation har skabt massivt fokus på omnichannel

08.35 Trends og tendenser inden for retail

Dorte Wimmer, direktør, Retail Institute Scandinavia
Dagens forbrugere er hyperforbundne og går ubevidst på tværs af kanaler. forbrugerne er oplyste som aldrig før, 
og den store onlineindflydelse stiller andre krav til morgendagens retail-koncepter. Hør om de nyeste globale 
tendenser inden for retail, og bliv inspireret af masser af cases, hvor virksomheder arbejder med disse.

09.05 Sportskæde går omnichannel på to år

Jens Høgsted, CEO, Sport Nordic Group/Sportmaster
at mestre omnichannel er drevet af kortsigtet nødvendighed, og de langsigtede strategiske muligheder 
bliver en behagelig sideeffekt. Hos sportmaster er omnichannel blevet udviklet ud fra mikset mellem det, 
kunderne reelt ønsker, og det, der kan leveres omkostningseffektivt med stor træfsikkerhed, og ikke af de 
mange buzzwords, der præger emnet. På kun to år har sportmaster opnået imponerende resultater ved 
at operere på tværs af sine kanaler. De vandt desuden guld til e-handelsprisen 2015 i kategorien “Bedste 
omnichannel-virksomhed”.

09.30 Digital transformation og disruption i retail 

Ricky Gangsted-Rasmussen, sr. manager, retail and fast moving consumer goods, Microsoft 

09.55 Pause

             TeMa: Sæt kundeoplevelsen i centrum

10.10 Bestseller sætter gang i kæmpe it-projekt: fra legacy til moderne cloudløsning 

Thomas Vohs-Ahlers, digital B2B, Bestseller
i 2014 etablerede Bestseller et nyt B2B-centrum i amsterdam med fokus på it og digitalisering. Hør, 
hvordan Bestseller analyserer mulighederne og udfordringerne i de nyeste it-trends, herunder digitale 
forretningsmodeller, hvordan de har grebet det an, og hvilken læring de er kommet ud med.

10.35 Hvordan opbygger du organisatorisk kapacitet til at mestre omni-channel retail?

Jean-Christophe Hermann, EVP, Valtech global retailing & consumer goods
lær hvordan globale brands kontinuerligt transformerer interne arbejdsmetoder, for at fremme innovation 
og nære lean start-up kapaciteter internt. Hør desuden perspektiver fra Valtechs eget innovation lab ifm. 
nrf retail´s BiG show 2017 i januar i new York. (Bemærk indlægget holdes på engelsk)
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11.00 Paneldebat: Hvordan påvirker den digitale transformation retailbranchen?

Kenneth Melchior, nordisk direktør, Zalando
Jens Høgsted, CEO, Sport Nordic Group/Sportmaster 
Jean-Christophe Hermann, EVP, Valtech global retailing & consumer goods
Ricky Gangsted-Rasmussen, sr. manager, retail and fast moving consumer goods, Microsoft 
Hvilken betydning får digitalisering for det fysiske footprint? Udfordringer og muligheder ved omnichannel
fra strategi til handling - hvordan griber man omnichannel an?
Hvilken rolle får den fysiske butik i fremtiden, herunder medarbejderens rolle (salg, service, rådgivning)?
Hvordan fanger man kundens opmærksomhed og hvad kræver det af brugerfladen såvel som 
butiksindretning? (Bemærk debatten holdes på engelsk)

11.25 Breakout: 
tidligere foregik e-handlen over computere, men i takt med den teknologiske udvikling er en stor del af e-handlen 
rykket over til de mobile platforme. Hvordan fastholder du dine kunder og skaber forretningsværdi via data? 

11.50 Frokost

             TeMa: Hvem vinder dagligvarehandlen?

12.50 Danskerne køber online som aldrig før. Hør hvordan Nemlig.com vil skabe den ultimative 
handleoplevelse for forbrugerne

Stefan Plenge, adm. direktør og stifter, Nemlig.com
nemlig.com vokser markant, idet de rammer en af tidens mest efterspurgte tendenser; at give folk mere tid 
i hverdagen. nemlig.com er i hastig vækst da dagligvarer på nettet er fremtiden. Hør nemlig.coms strategi 
for, hvordan de vil fortsætte væksten og beholde positionen som Danmarks største onlinedagligvarebutik.

Spor 1 Spor 2 Spor 3

Mursten vs. museklik

Søren Thingholm Jensen, busi-
ness director, commerce & retail, 
Valtech

over de sidste 20 år har e-handel 
udviklet metoder til at sikre bedre 
salg, krydssalg og overordnet 
kundeoplevelse. De anvendte me-
toder har været fundamentale for 
e-handlens fremgang og succes. 
Men metoderne kan i dag også an-
vendes i den fysiske detailhandel, 
og vil transformere den måde vi 
tænker retail på. få Valtechs bud 
på hvordan bl.a. smart beacons 
kan hjælpe med at tracke besøg, 
konverteringer, interesse og skabe 
heatmaps i den fysiske butik.

Den sømløse købsoplevelse – få 
nu jeres data bragt i spil!

Kasper Holst, CEO, Impact

Personalisering, kontekstuel 
marketing, masterdata og ’drive-
to-store’ er blot et lille udpluk 
af de faktorer, der skal gå op i 
en højere enhed for virkelig at 
excellere inden for omnichannel. 
Hør, hvordan du konkret udnytter 
data til at skabe resultater, med 
udgangspunk i cases som kauf-
mann, lemvigh-Müller, Message 
og imerco og lad dig inspirere af, 
hvordan du gennem intelligent 
brug af data og ai, kan skabe søm-
løse oplevelser for slutkunderne 
med øget bundlinje som følge.

Get to the deal – keep it real

Thomas Varan, vice president, 
EG, og Sune P. Børsen, senior 
strategic advisor, Agillic

konsistente kundeoplevel-
ser sælger flere varer. Til flere 
kunder. flere gange. Men alt for 
mange tænker for kortsigtet, når 
de designer, eksekverer og måler 
på digital kommunikation med 
kunderne. kom og hør, hvordan 
du skaber sammenhæng mellem 
platforme/kanaler, personificer-
ingen, den kreative eksekvering 
og salg af varerne. og baserer 
det hele på fakta. that’s keeping 
it real.
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13.15 Coops digitale madmanifest

Jan Madsen, koncerndirektør, direktionsansvarlig, discount, it, online og medlemsprogram, Coop Danmark
i 150 år har ”sammen om bedre mad” været coops overordnede formål. Den digitale fremtid byder på nye 
muligheder for at leve op til formålet, men også udfordringer. Hør coops bud på, hvordan de forbereder sig 
på den digitale fremtid, og hvilke løsninger der indgår i det ”digitale madmanifest”.

13.40 Hvordan skabes en helhed såvel off- som online i oplevelsen for forbrugeren?

Kenneth Nielsen, group digital director, Dansk Supermarked 

14.05 Pause

             TeMa: Trussel: Udenlandske aktører vinder frem i Danmark

14.20 Stor trussel mod dansk e-handel? Tysk internetkæmpe i storsats i Norden 

Kenneth Melchior, nordisk direktør, Zalando  
Danske webshops skal op i gear, hvis de skal følge med deres tyske storkonkurrent Zalando, som har en 
vision om at give kunderne adgang til mode hvor som helst og når som helst. onlineplatformen Zalando 
tager nu et stort skridt hen imod fuld integration af salg online og i fysiske butikker og har allerede indta-
get førstepladsen som danskernes foretrukne netbutik med en andel af den samlede nethandel på 3,82 pct. i 
2015. Hør, hvordan Zalando udmærker sig på markedet, hvilke muligheder de tilbyder kunderne, og hvordan 
de har succes med omnichannel.

14.45 Dansk-ejet webshop tager kampen op med udenlandske webshops, med et mål om at være blandt 
de tre største i Norden  

Hermann Haraldsson, CEO, Boozt Fashion AB  
Boozt.com har mere end 400 brands i sin portefølje af tøj  og accessories. Det samlede marked for online 
fashion vokser med 15-20 procent om året, og Boozt.com forventer en kraftig konsolidering i sektoren i 
de kommende år. i 2015 omsatte de for 1 mia. svenske kroner og passerede 1,6 mia. kr. i 2016. Bliv inspir-
eret af Boozts markedsstrategi, ekspansion i norden og ambitioner som storkonkurrent til de udenlandske 
kæmper.

15.10 Opsummering af dagen v/ moderator Thomas Bernt Henriksen, debatredaktør, Børsen

15.20 Vin og mulighed for netværk
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Tid og sted 
Børsen retail-konference 2017 afholdes onsdag 8. februar kl. 08.00-15.20 på Bella sky i københavn.  
indregistrering og morgenmad fra kl. 08.00. Programmet starter kl. 08.30 og afsluttes kl. 15.10.

Pris 

 � 2995 kr. ekskl. moms for detailhandlen, såvel fysiske som e-handelsbutikker

 � 5995 kr. ekskl. moms for deltagere fra virksomheder, der leverer produkter og serviceydelser til detailbranchen

tilmelding til konferencen er bindende og sker på borsen.dk/retail

Målgruppe
Detail-, event- og servicebranchen, herunder ceo’er, cio’er, cfo’er, cto’er og andre beslutningstagere samt 
andre med ansvar og interesse for omnichannel og retail.

Kontakt 
for mere information kan du kontakte projektleder Pernille lepianka på pele@borsen.dk eller 72 42 53 12 
eller key account manager, claus klinge på clkl@borsen.dk mobil +45 72 42 50 19.

 Praktisk information
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