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I KINA BRUGER 
MAN PENGE
De kinesiske gæster er dem, der lægger allerflest penge 
per rejsende i CASC. Lær de købedygtige kinesere bedre 
at kende og hør, hvad CPH gør for at sikre, at København 
bliver en foretrukket favorit.

Mælkepulver, mærkevarer, dansk 
design, laks og helseprodukter. Fem 
varegrupper, der måske ikke umid-
delbart har noget med hinanden 
at gøre, og så alligevel. For det er 
nemlig noget af det, kinesere særligt 
går efter, når de besøger CPH. Det 
fortæller Maria Prior, Business Devel-
opment Manager i CPH, der netop 
har været i Kina for dels at lære de 
pengestærke rejsende bedre at ken-
de og dels at undersøge, hvordan vi 

tiltrækker flere af dem til CPH.

”Vi rejste derned sammen med SAS 
og havde helt vildt mange møder 
med alle de store rejseselskaber og 
SAS’ vigtigste samarbejdspartnere. 
Her talte vi blandt andet om, hvilke 
services vi tilbyder de kinesiske rej-
sende, hvordan vi kan gøre CPH end-
nu mere attraktiv for dem, og alle de 
tiltag vi allerede har, og som gør det 
bekvemt at rejse til Norden via CPH,” 

fortæller hun et par uger efter hjem-
komsten fra metropolerne Beijing og 
Shanghai. 

Generelt har der været en kraftig 
stigning af kinesiske rejsende i Euro-
pa inden for de seneste fem år, og 
også i år forventer CPH at se mange - 
i hvert fald lige så mange som sidste 
år. Efter terrorangrebene i Paris og 
Bruxelles er mange kinesere blevet 
utrygge ved at rejse til Europa. Men 
selv om antallet måske ikke stiger så 
eksponentielt som tidligere, skal vi 
ikke være nervøse. De skal nok kom-
me, fastslår hun.

”Der er så mange fordele for dem i 
forhold til at rejse hertil. I Kina har 
de en ’luxury tax’ på mærkevarer, 
hvilket betyder, at de her kan spare 
mellem 30 og 40 procent på high-
end brands. Derudover er der en 
voksende middelklasse derude, som 
pludselig har fået penge at bruge, 
og så er der jo simpelthen bare så 
mange af dem,” forklarer Maria 
Prior. 

DE MEST KØBESTÆRKE 

Forretningsmæssigt er det dog sta-
dig et segment, der er meget få af. 
Under én procent af CPH’s samlede 
passagermængde er fra Kina, og 
umiddelbart burde de derfor ikke 
være så interessant en målgruppe. 
Men det er dem, hvor ’spend per 
head’ er højest, påpeger Maria Prior.

”De spender meget mere end alle 
andre nationaliteter. Så til trods for 
at der stadig er så få af dem, er de et 
ekstremt vigtigt segment for lufthav-
nen,” fastslår hun.

Tidligere var det ikke uhørt, at en 
kinesisk rejsende lagde op mod 
100.000 kroner i en europæisk luft-
havn. I dag er der dog lidt længere 
mellem de helt store transaktioner. 
Uroen på det globale – herunder i 
særdeleshed på det kinesiske – aktie-
marked sammenholdt med den svin-
gende kurs på den kinesiske valuta, 
Yuan, gør, at man i øjeblikket ople-
ver en nedgang i ’spend’ i forhold 
til sidste år, siger Maria Prior men 
påpeger dog samtidig, at kineserne 
fortsat bruger rigtig mange penge.

”De køber ure, tasker og mærke-
varer generelt. Det er en fast del af 
deres tur, og vores analyser viser os, 
at de er en af de nationaliteter, der 
undersøger mest, inden de kommer. 
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KINESISK GAVEKULTUR

I Kina har man tradition for at give 
mange gaver. Når man kommer hjem 
til nogen, har man gaver med, ligesom 
man tager gaver med hjem, når man 
har været ude at rejse. Typisk køber de 
dyr chokolade, vin og mærkevarer.

VIDSTE DU AT…

Man skal ikke blive overrasket, hvis en 
kineser spørger om et glas kogende 
vand. De drikker nemlig ikke koldt vand 
som os – men varmt. 

”Alle selskaberne spurgte, om de 
rejsende kunne få kogende vand i CPH? 
Det er enormt vigtigt for dem, så nu 
kigger vi på, hvordan vi kan løse det i 
fremtiden,” fortæller Maria Prior. 

Hvilke brands kan man købe, hvad 
skal de have med hjem? De er med 
andre ord meget velinformerede, 
inden de kommer herud.”

GUIDER HJÆLPER TIL

Der er med andre ord god grund til 
at have særligt fokus på de kinesere, 
der vælger at lægge vejen forbi CPH. 
Det er blandt andet derfor, at CPH 
hver dag har minimum to kinesiske 
guider på job i CASC.

”Når vi er informeret om, at der er 
store grupper, der rejser hjem fra 
CPH, gør vi en ekstra indsats. Vi hjæl-
per dem med Global Blue, check-in 
og følger dem også gennem Securi-
ty, så de kommer på Airside hurtigst 
muligt. Guiderne følger dem senere 
ned til gaten for på den måde at 
sørge for, at de ikke sætter sig der-
hen og venter for tidligt. Vi forsøger 
derved på alle måder at optimere 
deres tid i CASC. Da vi tog hånd om 
de store grupper på denne måde 
sidste år, havde vi nogle butikker, 
der oplevede salgstal, de aldrig før 
havde haft. Hvis man servicerer de 
her grupper på den rigtige måde, 
er det en god oplevelse for både de 

rejsende og butikkerne,” fortæller 
Maria Prior.

SÆRLIG BEHANDLING

Og når hun understreger, at de skal 
behandles ’på den rigtige måde’, så 
er der noget om det. For de kinesi-
ske kunder er ikke som alle andre. 

”For det første er sproget en barri-
ere. Næsten alle taler og læser kun 
kinesisk, hvilket gør det svært at 
kommunikere med dem. Sproget gør 
det svært for dem at tage stilling til, 
hvad vores varer koster og at forstå 
den generelle information om sor-
timentet. Men det er også derfor, vi 
har guiderne, som butikkerne altid 
kan ringe til, hvis de har brug for 
assistance.”

Derudover er der nogle kulturelle 
forskelle, man er nødt til at forstå, 
hvis man vil sælge til dem, forklarer 
hun.

”De står ikke i kø, for de har meget 
lidt tålmodig. De lægger mange 
penge, og det ved de godt, så de 
kræver en god service. Og så er de 
mistroiske med alt, fordi der gene-
relt har været meget korruption 

samt kopivarer i Kina. Derfor må du 
ikke være vag eller ’ikke vidende’. 
Hvid du ikke har helt styr reglerne 
for momsrefusion, eller hvis du ikke 
ved, hvor varen er produceret, så 
føler de, at du snyder dem, og så vil 
de ikke handle. Vær firm og klar i 
spyttet,” råder hun og påpeger, at 
de heller ikke har samme forståelse 
af pli, som vi har i Danmark. 

”De kan godt opfattes, som om de 
er grove, men det er sådan kinesere 
er, og det er bare en kulturel for-
skel.”

De senere år har der været en ten-
dens til, at kinesere begyndte at 
rejse mere alene, men i efteråret 
2015 er der kommet nye visumregler 
i landet, hvilket gør det sværere for 
dem. I dag er gruppevisum derfor 
meget nemmere at få, fordi man 
har lavet flere krav til det personli-
ge. Det betyder, at mellem 70 til 80 
procent af de kunder, der kommer, 
fremover vil rejse i store grupper – 
noget som mange butikker måske 
har et had-kærlighedsforhold til, 
fastslår Maria Prior.

”Det gode er, at når du først har 
solgt til en, så køber resten også. 
Men de endevender hele butikken. 
De kigger og rører, og de er mange. 
Men hvis man vil sælge til dem, så 
må man tage det med.” 

3

CONNECT 02-2016



For tredje år i træk var det den 
populære TV-vært Camilla Mie-
he-Renard, der styrede slagets 
gang som aftenens konferencier.

Igen i år inviterede CPH til 
fest og fejring af de ansatte 
i CASC, der gennem året 
har deltaget i kurserne på 
Retail Academys E-akade-
mi. 150 gæster var med, da 
den røde løber blev rullet 
ud og champagnen skæn-
ket i den historiske Wil-
helm Lauritsen terminal 
27. april.

Mash og YO! Sushi stod for af-
tenens menu og leverede lækre 
sliders og sushi ad libitum for de 
mange feststemte deltagere.DIPLOMFEST 

FOR RETAIL 
ACADEMY



Da Managerne fra Heinemann 
fik overrakt deres pris, trådte alle 
ansatte fra enheden, der deltog 
i festen, med op på scenen for at 
bakke op om deres overordnede. 
Havde der været en pris for team-
spirit, havde de nok modtaget 
den også.

Hvert år hylder CPH de bedste en-
heder og ansatte i CASC. Se her, 
hvem der løb med årets priser:

 

BEST OVERALL SCORE 2015

Segafredo, Pier C

GREATEST IMPROVEMENT 2015

Souvenirs, T2

HOST OF THE YEAR 2015

Caviar House

MOST 100% IN 2015

Change

BEST UNIT TO INCLUDE ADVANTAGE

Molo Kids

BEST MANAGERS TO INCLUDE THE 
E-ACADEMY

Heinemann

 



EKSPERTVIDEN SIKRER 
TAX FREE BUTIKKERNE TIL-
BAGEVENDENDE KUNDER
I TAX FREE butikkerne skal de ansatte kunne give før-
steklasses-vejledning til de rejsende – hvad enten det dre-
jer sig om vin, spiritus, hudpleje eller parfume. For når 
medarbejderne er eksperter, skaber det loyale kunder, der 
bruger flere penge, fortæller Managing Director Annette 
Engmose.

De fleste undersøgelser viser det 
samme. At kunder i dag ikke tager 
sig til takke med en middelmådig 
kundeservice, og at de til gengæld 
køber mere, når de stoler på sælge-
ren. Faktisk svarer op mod 50 pro-
cent i en ny undersøgelse foretaget 

af reklamebureauet Marketsquare 
i samarbejde med analysebureauet 
Norstat, at en god indkøbsoplevelse 
er domineret af en ’imødekommen-
de og hjælpsom betjening’, mens 40 
procent fremhæver ’god rådgivning’ 
som væsentligt. Og i dag hvor kon-

kurrencen er tæt mellem både de 
fysiske og virtuelle butikker, er man 
nødt til at tage kundeplejen dybt se-
riøs, hvis man stadig vil være attrak-
tiv for kunderne. Det har man også 
konstateret hos Heinemann, der står 
bag TAX FREE butikkerne i CPH. Her 
er dét at kunne rådgive og vejlede 
kunderne en vigtig og prioriteret 
strategi, fastslår Annette Engmose, 
Managing Director for Heinemann. 

”Vi har analyser, der viser, at 68 pro-
cent af de kunder, en butik mister, 
falder fra på grund af dårlig kun-
debehandling. Det er jo helt vildt 
interessant, og derfor er det noget, 
vi bruger mange ressourcer på og 
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konstant arbejder med,” fortæller 
hun og understreger betydningen af 
netop professionel hjælp.

”På mange måder er vores sortiment 
ikke unikt. Mange af produkterne 
findes andre steder, og derfor er vi 
også nødt til at gøre os attraktive 
på en anden måde. Samtidig kom-
mer folk jo ikke ud for specifikt at 
handle hos os - de skal rejse - men 
derfor skal vi have dem til at handle 
alligevel. Det kræver, at vi sætter alle 
vores kræfter ind på det. Vi vil gerne 
vinde konkurrencen ved at have et 
stærkt kundefokus, og derfor ar-
bejder vi meget med at styrke vores 
kultur samt vores medarbejderes 
ekspertviden indenfor deres kerne-
område.”

Og den strategi giver bonus, fastslår 
hun. 

”Vi har faktisk fordoblet vores om-
sætning, siden Heinemann overtog 
TAX FREE butikkerne i lufthavnen i 
2007 og frem til nu, og vi har haft en 
markant omsætningsstigning gen-
nem de seneste tre år.”

VENNER FREMFOR KUNDER

I TAX FREE arbejder man derfor efter 
en vision, der hedder ’we turn tra-
vellers into customers and customers 
into friends’. For det er helst sådan, 
det skal føles, når man handler hos 
Heinemann. En god, nærværende 
kundeservice skaber med andre ord 
troværdighed, som er med til at øge 
kundernes tillid til, at varerne er i 
orden.

”De skal kunne stole på den rådgiv-
ning, de får hos os samtidig med, at 
de føler sig inspireret af det, vi har. 
Det er vigtigt, at de ikke bare køber 
produkter, som de ikke ved, hvor-

dan de skal bruge. Så er det spildte 
penge, og så kommer de måske ikke 
igen,” siger hun og påpeger, at de 
hvert år undersøger kundetilfreds-
heden gennem flere forskellige 
analyser – både via CPH’s kundefo-
kusgrupper, mystery shopping samt 
i dialogen mellem medarbejdere og 
kunderne.

Og for at sikre de mest kompetente 
sælgere, har Heinemann året igen-
nem faste træninger af deres ansat-
te. Om foråret er der fokus på forstå-
else af sortimentet, mens efteråret 
mere handler om vision og mission 
og om den enkelte medarbejders 
udvikling. Derudover afholder de 
løbende vin- og spiritussmagninger 
for at skærpe de ansattes forståelse 
for universet og inviterer eksperter 
ind udefra for at give inspiration 
på et givent område. Senest var det 
blogger og skønhedsskribent Anette 
Kirstine Poulsen og den anderkendte 
makeupartist Kenneth Adelhardt, 
der var på besøg. Gennem en hel 
dag trænede de TAX FREE butik-
kernes ansatte i at lægge en hurtig 
makeup på de travle, unge rejsende, 
som Heinemann for tiden har eks-
tra fokus på. Forud for besøget fik 
makeupkonsulenterne Poulsens bog 
’Flot hud uden hokus pokus’, så de 
bedst muligt kunne forberede sig og 
mærke efter, hvilke områder de sær-
ligt havde brug for træning i. 

”Vi forsøger hele tiden at styrke 
vores medarbejdere, så de føler sig 
trygge og kan vejlede vores kunder 
bedst muligt. Det gælder også, hvis 
vi for eksempel får et nyt produkt på 
hylderne. Så kører vi intens træning 
på det i måneden op til, vi lancerer 
det i butikkerne,” siger hun.

For ud over at ’efteruddannelsen’ 
styrker fagligheden og engagemen-
tet hos de ansatte, gør det også, at 
de er i stand til at sælge flere varer.

”Det er tydeligt, at vores medarbej-
dere, der føler sig kompetente og 
sikre i deres område, har en langt 
større selvsikkerhed i mødet med 
kunden, og derfor også både kan 
og tør inspirere og rådgive kunden 
på en helt anden måde, end for ek-
sempel den nye kollega, der lige skal 
lære det først.”

IKKE BARE ET SALG

Når det gælder nyansættelser for-
søger Heinemann derfor også at 
ansætte nogle folk, som har en 
kombination af høj faglighed og en 
salgsbaggrund. Men det vigtigste er 
dog, at de har det rette ’mindset’, 
forklarer hun.

”Vi vil gerne tiltrække og fastholde 
de mest engagerede medarbejdere, 
så skal vi nok hjælpe med dygtighe-
den og særlig viden på området, hvis 
de ikke har den fra starten.” 

For kunderne betyder det, at de kan 
føle sig sikre i deres valg, når de 
handler i TAX FREE butikkerne, fast-
slår Annette Engmose. 

”De føler sig mødt og får en god 
oplevelse -  gerne én der er lidt mere 
unik og udover det sædvanlige. Kun-
derne skal glæde sig til at komme ud 
og handle hos os, og rådgivningen 
skal være lige så høj hos os, som hvis 
du handlede i en hvilken som helst 
specialbutik. Vores fundament er 
viden, og det må vi ikke gå på kom-
promis med. Så bliver det bare en 
ekspedition.” 

MANAGING DIRECTOR ANNETTE ENGMOSE
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DIGITALT SKILT 
GUIDER PASSAGERER 
TIL NYE KØB
CPH tester i øjeblikket, om 
et nyt touchbaseret skilt er 
vejen frem i forhold til at 
hjælpe de rejsende med at 
navigere i CASC og samti-
dig vise dem, hvilke mulig-
heder der er for at shoppe 
eller spise på vejen.

Forestil dig et interaktivt kort over 
CASC. Lidt som Google Maps, der 
markerer vejen fra A til B, og som 
samtidig viser dig, hvilke forretnin-
ger og restauranter du passerer på 
din vej. Det er tankegangen bag et 
nyt touchbaseret skilt, der er opstil-
let ved siden af Informationen, og 
som CPH i øjeblikket tester effekti-
viteten af, fortæller Niels Frøhlke, 
Digital Business Development Mana-
ger i CPH.

”Overordnet vil vi gerne gøre de rej-
sende endnu mere opmærksomme 
på, at der er nogle gode muligheder 
for shopping herude, samt hvilke 
typer af F&B vi har. Vi vil gerne have, 
at folk ikke bare går mod deres gate 
uden i det mindste at have tænkt på, 
om de skulle shoppe, og det kan det 

her skilt måske være med til at løse,” 
forklarer han og påpeger, at skiltet 
er baseret på et behov fra passage-
rernes side.

”I vores fokusgruppeundersøgelser 
har vi set, at passagerer efterspørger 
butikker og restauranter, vi allerede 
har herude. Derfor er vi selvfølgelig 
nødt til at styrke vores kommuni-
kation til de rejsende endnu mere i 
forhold til det kommercielle udvalg 
i CPH.”

Og skiltet her har den fordel, at det 
gør det muligt at vise de rejsende 
enhederne på en ’diskret’ måde, så 
det ikke bliver ’for reklameagtigt’, 
forklarer Niels Frøhlke. 

”Når de søger på en gate, viser vi 
dem også nogle landmarks, som for 
eksempel at hér ligger Starbucks, 
Kaufmann og H&M. Til forskel for 
statiske skilte kan vi med denne di-
gitale løsning også selv styre, hvilket 
indhold vi vil vise på hvilket tids-
punkt. Om morgenen kan det være, 
vi har fokus på morgenmad, mens 
det er noget andet, vi sætter fokus 
på om aftenen. Derfor arbejder vi 
meget med dynamiske kategorier, 
der er baseret på tidspunkter.”

SOLID TEST AF SKILTET

Testskiltet har guidet passagererne 

rundt i shopping centeret siden 15. 
marts i år, og resultaterne er indtil vi-
dere fine, konstaterer Niels Frøhlke.

”Vi kan se, at der interesse for det, 
og at det bliver brugt. Men vi kan se, 
at der stadig er behov for at tilpasse 
indholdet.”

Derfor foretager han sammen med 
sine kolleger også intensive under-
søgelser af, hvordan brugerne inter-
agerer med skiltet for at analysere, 
hvordan og hvor det i givet fald 
bedst kan optimeres.

”Sidder keyboardet rigtigt? Er det 
korrekt designet, så det er let at 
bruge? Det er nogle af de ting, vi 
kigger på. Vi får både kvantitative 
data fra vores analyse værktøj, der 
sidder på skiltet, samtidig med at vi 
har kvalitativ data fra Informations-
skranken, som jo sidder ved siden 
af og får feedback fra de rejsende,” 
siger han og påpeger, at der allerede 
er en opdatering på vej.

”Vi kan se, at de meget ofte søger 
på Lounges, og at der er en interesse 
for mad og kategorier. Så lige nu 
arbejder vi for eksempel med at for-
fine søgningen.”

Det er endnu ikke besluttet, om 
skiltet blot er den første af sin slags 
i CASC, eller om projektet med digi-
tal vejvisning skal skrinlægges. Det 
tager en styregruppe først endelig 
stilling til, når Niels Frøhlke og hans 
afdeling har et bud på et færdigt 
skilt. 

”Indtil videre ser det positivt ud. Vi 
får fin respons og er godt på vej til 
at finde frem til en endelig udgave, 
der er let at bruge, og som giver de 
rejsende den information, de har 
brug for.”
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