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Alt for få rejsende kender 
til konceptet Pick Up On 
Return. Derfor forsøger 
CPH nu at kommunikere 
det klarere og håber sam-
tidig på, at butikkerne i 
CASC vil være med som 
ambassadører. For poten-
tialet er stort, vurderer 
Louise Koldsgaard Ras-
mussen, Brand Manager i 
CPH.

Pick Up On Return sikrer i sidste 
ende butikkerne en større omsæt-
ning. Det konstaterer Louise Kolds-
gaard Rasmussen, Brand Manager i 
CPH, mens hun peger på, at det kan 

få nogle af ’tvivlerne’ til at slå til og 
dermed konvertere ikke-købere til 
købere. Men hun erkender også, at 
der er alt for få passagerer, der rent 
faktisk ved, at det eksisterer.

”Da vi i marts måned lavede en 
fokusgruppeundersøgelse blandt 
passagererne, var der mange af de 
medvirkende, der selv foreslog kon-
ceptet på trods af, at det jo allerede 
eksisterer. Det gjorde det tydeligt for 
os, hvor stort behovet – og potentia-
let – egentlig er,” fortæller hun.

Det har CPH nu taget konsekvensen 
af og i juni relanceret konceptet un-
der en større kampagne, den såkald-
te serviceparaply ’Always At Your 
Service’, som også tæller seks andre 
shopping services i CPH, heriblandt 
Shop On Arrival, CPH Advantage og 
Pre-Order.

”I serviceparaplyen har vi samlet alle 
de shopping services, vi har i lufthav-
nen, som gør shopping nemt, let og 

bekvemt, for at kunne kommunikere 
det klarere over for passagererne. 
Før var det meget fragmenteret, 
hvor hver service havde sit eget look 
og tone of voice. Nu har vi lavet et 
samlet design og ensrettet kommu-
nikationen for også at vise bredden 
af de mange gode services, vi har. 
Det er svært at gøre det tydeligt 
over for passagererne, når det stik-
ker i syv forskellige retninger,” for-
klarer hun.

BARRIERER SKAL BRYDES NED

Planen er, at den nye, store kam-
pagne skal køre i en konstant rytme 
for at minde passagererne om de 
services, der er i CASC. Samtidig har 
den også til formål at informere bu-
tikspersonalet om det samme, da de 
er CPH’s vigtigste allierede i forhold 
til at få kommunikeret budskaberne 
ud til de rejsende, forklarer Louise 
Koldsgaard Rasmussen.

”Det er et todelt spor, for vi kan 
kommunikere det nok så meget på 
vores egne platforme, men det er 
også ret essentielt, at butikkerne 
husker at fortælle om de mulighe-
der, der er herude. At de minder 
kunderne om og introducerer dem 
til de forskellige muligheder, allere-
de mens de browser.”

Og det giver faktisk god mening 
over hele linjen, pointerer hun:

”Med Pick Up On Return kan du 
sådan set sikre et salg, inden kunden 
lander på sin destination og bruger 
alle pengene der i stedet. Det stod 
ret klart efter fokusgruppeunder-
søgelsen, at det der med at skulle 
slæbe sine køb med på ferie eller 
forretningsrejse er en enorm barrie-
re for mange. Hvis vi kan nedbryde 
den hos mange flere af de rejsende, 
er de også langt mere tilbøjelige til 
at lægge pengene hos os i stedet”.

KUNDERNE EFTERSPØRGER 
PICK UP ON 
RETURN

HVAD ER PICK UP ON RETURN? 

Pick Up On Return betyder, at kunder 
kan shoppe i vores Shopping Center før 
afrejsen og afhente deres køb, når de 
vender tilbage til Københavns Lufthavn 
fra rejsen. 

DET FÅR DU UD AF DET:

En gratis service, som giver mulighed 
for mersalg.

2

CONNECT 04-2015



»VI SÆLGER MERE, NÅR VI GØR
DET LET FOR KUNDERNE«

Hos B&O PLAY har man siden butikken åbnede for et 
år siden aktivt brugt Pick Up On Return. Det resulterer 
i mersalg og glade kunder, fortæller butikschef Louise 
Sommer Christiansen.

Hvorfor bruger I Pick Up On Return?

”Fordi vi får nogle salg ud, som vi måske ikke ville have 
fået igennem ellers. Det er der slet ingen tvivl om. Vi 
sælger mere, når vi på den måde gør det let for kunder-
ne. Nogle gange kommer der kunder ind i butikken, hvor 
man kan være i tvivl, om de køber noget. Men når vi så 
fortæller dem om konceptet, så springer de på.” 

Hvad er det typisk for kunder, der benytter sig af det?

”Vi har mange forretningsrejsende, og de har ikke altid 
så meget tid. De gider ikke trække den tid ud af kalende-
ren, det tager, at gå ned på Strøget og købe en højtaler i 
en butik. Men hos os er de her alligevel. De gider selvføl-
gelig ikke slæbe den med på forretningsrejse til Oslo for 
eksempel, derfor giver det mening, at de kan hente den, 
når de kommer hjem.”

Ved jeres kunder, at det eksisterer?

”Der er faktisk ikke så mange, der kender til det. Nogle 
spørger automatisk, fordi de tænker, at det må være mu-
ligt - ikke fordi de ved, det eksisterer.”

Hvor meget gør I ud af at fortælle dem om konceptet?

”Vi taler med de fleste danskere om det, og jeg synes, det 
er supervigtigt at gøre dem opmærksom på det. Faktisk 
har jeg også lige fået lavet nogle A4-skilte med hjælp fra 
CPH, hvor der står ’Pick Up On Return’, som skal stå i bu-
tikken. De er helt nye, så vi har endnu ikke set effekten 
af dem.”

Hvordan tager jeres kunder imod det?

”De synes, det er virkelig smart, at de bare kan hente 
deres varer i Tax Free, mens de alligevel venter på baga-
gen. Nogle henter også varerne i butikken. For os gør det 
ingen forskel– så længe kunderne er glade.”

»KUNDERNE SYNES, DET ER 
EN GOD SERVICE«

Mette Dahl Thorsen, butikschef i LEGO gennem otte år, 
er blevet bedre gennem tiden til at have fokus på Pick 
Up On Return og bruger det som et aktivt salgsargument 
over for kunderne.

Hvorfor bruger I Pick Up On Return?

”For at give kunderne en god service. Vi har mange store 
æsker, og hvis vi har nogle kunder, vi kan mærke tvivler 
lidt, så plejer vi at bruge det som et godt argument for, at 
de skal købe produktet. Vores opfattelse er, at kunderne 
synes, det er en god service, og de bliver glade, når vi 
fortæller om det.”

Hvor længe har i brugt det?

”Vi har brugt det i flere år, men vi er blevet bedre til at 
have fokus på det og bruger det derfor mere og mere. Vi 
forsøger også at holde hinanden op på at fortælle kun-
derne om det, og så hjælper det selvfølgelig også, at CPH 
har haft fokus på det.”

Hvordan gør i kunderne opmærksom på konceptet?

”Vi går ikke hen til alle og siger ’nu skal du bare høre 
her..’. Men hvis de står og kigger på en stor æske, eller de 
spørger, om de kan handle, når de kommer hjem, så gør 
vi opmærksom på det. På den måde er vi sikre på at lukke 
salget, for vi kan jo ikke være sikre på, at de rent faktisk 
kommer tilbage, når de kommer hjem.”

Hvor henter jeres kunder primært købet, når de vender 
hjem?

”Før i tiden hentede de det bare her i butikken, men vi 
har ikke rigtig plads til det længere, så nu henter de det 
i Arrival. Det fungerer rigtig godt. Vi pakker det heroppe 
og går ned med det 24 timer før. Kunderne synes også, at 
det er fint. Hvis de nu lander i Finger C, er det irriterende 
at skulle hente det her hos os. Så de plejer at være glade 
for den løsning.”
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Fra september er det slut 
med 100 procent manu-
el kropsvisitering, når de 
rejsende får metaldetek-
torerne i Security til at slå 
alarm. En ny avanceret 
security scanner skal frem-
over gøre arbejdet samtidig 
med, at sikkerhedsniveauet 
omkring håndbagage også 
er effektiviseret.

Løft armene op over hovedet, drej 
en gang rundt og vent et øjeblik, 
mens scanneren registrerer dig. Efter 
få sekunder melder en lille skærm 
med billedet af en tændstiksmand 
om, hvorvidt du har skjult metal et 
sted på kroppen, har sprængstof 
eller andet sikkerhedstruende mate-
riale på dig. Effektivt og meget mere 
behageligt – både for passagererne 

og for medarbejderne, konstaterer 
Johnnie Müller, Sikkerhedschef i 
CPH. På den ene side slipper pas-
sagererne for at blive 100 procent 
fysisk kropsvisiteret, en procedure 
alle ikke er lige glade for, mens per-
sonalet på den anden side slipper for 
den hårde fysiske belastning at skul-
le gå op og ned i knæ 5-600 gange ti 
timer om dagen for at gennemføre 
persontjek, forklarer han.

”Fordelen er, at der ikke er nogen, 
der rører ved dig. Du skal bare stille 
dig op foran skærmen, og så klarer 
maskinen resten. Den er nu fuldt ud 
implementeret i CPH, og indtil videre 
ser det lovende ud. Vi har testet den 
en del, og den er blevet taget godt 
imod af de rejsende. Så det forven-
ter vi også, at den bliver, når brugen 
af scanneren er blevet hverdag,” 
forklarer han.

Scanneren er blevet nøje udvalgt 
blandt mange mulige modeller, og 
teknologien er både meget simpel 
og yderst effektiv, forsikrer Johnnie 
Müller.

”Det er samme typer stråler, der er i 
en mobiltelefon, så den er fuldstæn-
dig ufarligt. Derfor kan både gravide 
og folk med pacemakere selvfølgelig 
også benytte scanneren. Men den 
kan vise alt, hvad der er på krop-
pen – den gør det bare i form af et 
billede af en tændstiksmand. Er der 
alarm, popper et rødt felt op på teg-
ningens krop. Vi leder efter våben 
og eksplosiver på kroppen, og derfor 
har vi valgt denne her maskine, som 
vi samtidig mener giver den bedste 
service for passagerne.”

EU-KRAV FOR AT IMØDEGÅ TRUSLER 
FRA IS

Baggrunden for, at CPH nu indkøber 
security scannere til alle spor, er nye 
krav fra EU, der har til formål at 
strømline og opgradere sikkerheden 
i de europæiske lufthavne. Særligt 
trusler fra Islamisk Stat og den usta-
bile situation i Mellemøsten generelt 
har fået EU til at revurdere sikker-
heden i lufthavnene, og med de nye 
scannere kan Security nu screene 
efter særligt bombeudstyr og bom-

NU BLIVER CPH 
ENDNU MERE TRYG 
AT FÆRDES I

4

CONNECT 04-2015



bestøv, der før har været svært at 
spotte. I takt med, at de forskellige 
terrorgrupper bliver dygtigere og 
dygtigere til at fabrikere bomber, 
der kan gå igennem de eksisterende 
sikkerhedsforanstaltninger, bliver 
lufthavnene ligeledes nødt til at 
udvikle og optimere sikkerhedspro-
cedurerne, forklarer Johnnie Müller.

”Vi kan ikke have et statisk apparat, 
for det bliver hurtigt outdatet. Vi 
bliver hele tiden nødt til at følge 
med i, hvad der sker rundt om i ver-
den og vurdere truslerne. Når vi først 
har fundet ud af, at der er en trussel, 
så går det stærkt med at udvikle nye 
apparater og arbejdsgange, så vi 
også kan fange det i Security.”

HÅNDBAGAGE TJEKKES OGSÅ

Det nye lovkrav fra EU omfatter også 
en ekstra indsats mod håndbagage, 
hvor man i højere grad skal kunne 
finde eksplosiver – eller rester her 
af – end tidligere. Her har CPH siden 
marts brugt nogle såkaldte ’sniffere’ 
til at foretage sikkerhedstjekket. En 
sniffer er et lille apparat, hvor man 
efter at have tørret håndtasken ind-
vendigt såvel som udvendigt af med 
et særligt stykke papir, stikker det 
ind i maskinen, som efter kort tid 
giver en melding om, hvorvidt der 
har været eksplosiver i nærheden og 
i så fald hvilke.

”Nu har vi været i gang i et lille halvt 
år, og det går fremragende. Passage-
rerne opdager det stort set ikke, og 
dem der gør, forstår godt, hvorfor vi 
gør det. Både medarbejdere og pas-
sagerer synes, at det giver mening. 
Samtidig er det relativt diskret, så 
man opdager det sjældent,” fortæl-
ler sikkerhedschefen, der samtidig 
påpeger, at passagererne generelt 
tager imod forandringer med stor 
tålmodighed.

”Det var selvfølgelig lidt kompliceret 
i 2006, da vi indførte væskerestrik-
tionerne. Men ellers forstår de godt 
nødvendigheden af et grundigt sik-
kerhedstjek.”

CPH HAR ANSAT EKSTRA PERSONALE

Nye rutiner tager dog som altid lidt 
tid at få indarbejdet, og det vil også 
være tilfældet med de nye scannere 
og sniffere, siger Johnnie Müller, der 
dog påpeger, at det bliver ganske 
lidt.

Da vi i marts indførte snifferne, 
gik vi ti procent ned i effektivitet. 
Men derfor har vi også ansat ekstra 
mandskab i år for at opveje det. Det 
betyder, at vi kan åbne flere spor 
i CSC for at håndtere det. På den 
måde sikrer vi, at passagerne ikke 
skal vente længere. De kommer lige 
så hurtigt igennem som før – og 
måske endda lidt gladere.”

»Vi bliver hele tiden 
nødt til at følge med 
i, hvad der sker rundt 
om i verden og vur-
dere truslerne.«
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Når en kontrakt udløber i CASC, og CPH sætter en ud-
budsrunde i gang for at finde næste virksomhed, der skal 
overtage lokalet, er der ofte tæt løb mellem duellanter-
ne. Men hvad lægger CPH vægt på, og hvordan foregår 
udvælgelsesprocessen egentlig? Det har vi spurgt Lise         
Ryevad, chef for Airport Sales, om.

Hvordan foregår en udbudsproces?

”Det strækker sig normalt over lang 
tid. Vi laver femårs-kontrakter, og 
senest et år før en kontrakt udløber, 
begynder vi at se på, hvem der kan 
udfylde den efterfølgende. Vi ser 
primært efter det, vi kalder ’local 
heroes’, som er vores betegnelse for 
fremadstormende danske virksom-
heder, samt internationale power-
brands.” 

Hvordan finder I virksomhederne?

”Vi deltager hvert år i kongresser 

og messer rundt om i Europa for at 
holde os ajour med, hvad der rører 
sig i branchen. Og så udvælger vi op 
til fem brands, der får mulighed for 
at komme med et tilbud. Det er ikke 
nødvendigvis svært at få brands til 
at slå til, for det er attraktivt for de 
fleste at åbne herude. Herefter går 
selve processen i gang med udbuds-
pakker og tidsfrister og på baggrund 
af det, er der nogle, der bliver valgt 
ud til konkrete forhandlinger. Der 
er ikke noget, der er overladt til 
tilfældighederne, og vi er mange 

fra CPH, der er inde over processen 
for at få valideret arbejdsgangen 
og for at sikre, at det er den rigtige 
leverandør og samarbejdspartner, vi 
vælger.”

Hvorfor er det så interessant for bu-
tikker at åbne i CASC?

”Vi rejser mere, end vi nogensinde 
før har gjort, og det går kun fremad. 
Lufthavne er knudepunkter for rig-
tig mange mennesker, som kommer 
med et positivt mindset og med pen-
gekatten hængene på maven. Man 
glemmer, at man har brugt 25.000 
kroner for en rejse til Gran Canaria. 
Ferien starter i lufthavnen for rigtig 
mange, og derfor er det interessant 
for mange retailere. Det går kun én 
vej med besøgende, og det er opad, 
mens shoppingcentre på den anden 
side af hegnet generelt har svært 
ved at tiltrække kunderne.”

Hvordan bliver det besluttet, hvem 
der skal ligge hvor?

”Vi arbejder hele tiden med, hvor 
store kategorierne og underkate-
gorierne skal være. Vi laver under-
søgelser flere gange om året, hvor 
vi kigger på, hvad der rører sig og 
hvad passagererne efterspørger. 
Hvis der er stor efterspørgsel på 
kvindeprodukter eller elektronik, så 
kan det være, vi skal have en spiller 
mere ind. Vi overvåger også nøje 

BUTIKKER I CPH SKAL SKABE
EKSTRAORDINÆRE
OPLEVELSER
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for at undgå kannibalisering. Det er 
hele tiden en balance, hvor meget 
børnetøj, kvindetøj etc. vi kan have. 
Det er en afvejning af, hvor mange 
passagerer der kommer ind. Hvis vi 
nu for eksempel er steget 10 procent 
i rejsende, og 90 procent af dem er 
kvinder, så kan det godt være, at der 
er plads til en kvindebutik mere. Vi 
holder hele tiden øje med, hvad det 
er for en kunde, der kommer ind ad 
døren og hvordan det matcher vores 
eksisterende udbud.”

Hvad er det for kriterier, I lægger 
vægt på, når I udvælger et brand til 
CPH?

”Vi lægger vægt på, at butikker kan 
skabe en ekstraordinær kundeople-
velse. Det kan være sådan noget som 
Georg Jensens lounge område. Qua 
den tid, vi er i, lægger vi også stor 
vægt på eksempelvis digitale løsnin-

ger. Og så selvfølgelig et tema som 
working theatre. Mange af vores 
F&B enheder har således åbne køk-
kener, så kunderne i højere grad kan 
følge med. Lakrids har til jul bagt 
hjemmelavede cookies med lakrids, 
der spreder duften af hjemmebag i 
CASC. Det giver noget ekstra og er 
en god oplevelse for kunderne. Det 
er også vigtigt, at konceptet er tilret-
tet de behov, som er i en lufthavn. 
Det ser man hos Joe & The Juice, der 
som noget særligt, og kun i CPH, har 
tilrettet deres menu og sælger salat. 
Fordi de ved, at mange passagerer 
efterspørger det. Noget andet, der 
er vigtigt for os, er at være først. Det 
var vi for eksempel med Victoria´s 
Secret i Norden og B&O PLAY som 
monobrand butik. Det er også en del 
af at kunne levere noget ekstraordi-
nært til vores kunder.”

Hvad er det, der gør, at nogen klarer 
sig bedre i udbudsprocessen end an-
dre?

”Det er især kundeoplevelserne, 
der er et meget vigtig element. For 
manges vedkommende kræver det, 
at de skal rive teltpælene lidt op i 
forhold til, hvad de er vant til, og 
tænke mere kreativt. Når du tæn-
ker kreativt, skal der nok kunne ske 
noget. Men selvfølgelig er økonomi 
og brandvalue også vigtig. Det hele 
skal gerne gå op i en højere enhed. 
Løbene er tit tæt i udbudsprocessen. 
Butikkerne vil rigtig gerne vinde, 
og derfor leverer de ofte en solid 
business case kombineret med layout 
på en fantastisk butik. Det gør det 
svært at vælge og ofte er det få ele-
menter – men vigtige – der afgør det 
endelige valg.”

CAPI SKAL LØFTE 
ELEKTRONIKSAL-
GET I CPH

Hollandsk elektronikvirksom-
hed erstatter Dixons i CASC i 
slutningen af september.

Et interessant retailkoncept i øjen-
højde med forbrugeren kombineret 
med mange års erfaring inden for 
salg i lufthavne. Sådan lyder be-
grundelsen for, at den hollandske 
elektronikvirksomhed CAPI vandt 
udbudsrunden og i slutningen af 
september åbner tre butikker i CASC 
i Dixons tidligere lokaler.  

”CAPI’s udgangspunkt for at drive 
forretning startede i Schiphol, Am-
sterdam, og i dag ligger de fortsat 
kun i lufthavne – men nu over hele 
verden, lige fra Stockholm og Oslo til 
Cape Town og Hainan. De har efter-
hånden rigtig mange år på bagen, 
og det betyder meget for os, at de 
er specialiserede i travel retail. Det 
adskiller sig markant fra normal re-
tail, og det er vigtigt for os at få en 
spiller ind, der ved, hvad det vil sige 
at sælge elektronik og hardware i en 
lufthavn,” forklarer Christian Brewa-
eys, Category Manager for Speciality 
Shops hos Airport Sales.

ET FULDENDT KONCEPT

Derudover er de dygtige til at levere 
et helstøbt koncept, påpeger han. 
De har stor fokus på indretningen i 
forhold til at skabe en god customer 
journey rundt i forretningen.

”De inddeler deres butikker i forskel-
lige zoner. Hver zone repræsenterer 
så hver sin kategori som for eksem-
pel høretelefoner, barbermaskiner 
eller kameraer. Du har derfor som 
kunde meget nemt ved at finde det, 
du søger, og deres layout er samtidig 
meget genkendeligt.”

Men vigtigst af alt, så har de en pro-
dukt- og brandsammensætning, der 
giver rigtig god mening for kunder-
ne, pointerer han.

Hos CAPI er man ligeledes begej-
strede for samarbejdet med CPH, 
forklarer Peter Wiggers Managing 
Director for Royal Capi-Lux i en pres-
semeddelelse. 

”Vi udvider vores position i Norden 
og er derfor selvfølgelig stolte af og 
glade for, at København har tildelt 
os disse kvalitetslokationer. Vores 
Capi koncept afspejler altid de nye-
ste trends, som blandt andet ses på 
måden, vi fremviser vores apple pro-
dukter på og vores store sortiment 
af gaveideer, der er centralt placeret 
i butikken. Københavns Lufthavn er 
en vigtig og trendsættende lufthavn, 
der passer perfekt til vores retailstra-
tegi, og vi er taknemmelige for, at vi 
nu bliver en del af en så velsmurt og 
moderne lufthavn.”

7

CONNECT 04-2015



Irsk mad og øl serveret af 
irske tjenere i irske omgi-
velser. Murphy’s Pub, der 
er CPH’s nyeste skud på 
restaurant-stammen, byder 
med andre ord på et hel-
støbt irsk koncept.

Lige ved H&M, et par trappetrin 
oppe og med udsigt ned over hoved-
gaden i T3. Det er her Murphy’s Pub 
inden længe åbner i det lokale, der 
også går under navnet ’Sporvognen’. 
Tilbagetrukket fra det pulserende 
shoppingliv og trafikken af rejsende. 
Et irsk pusterum fra det travle luft-
havnsliv, som General Manager Mar-
tin Drescher fra HMS Host Denmark 
beskriver det.

”Når du kommer herop, er det som 
om, du træder ud af lufthavnen og 
ind i en anden verden. Der er vægge 
hele vejen rundt om dig, og du kan 
ikke se folk gå frem og tilbage med 
indkøbsvogne og boardingkort i 
hånden. Her kan du i fred og ro sid-
de og nyde din mad.”

Og som alt andet heroppe, er maden 
selvfølgelig klassisk irsk pubmad. Irsk 
morgenmad med pølse, bacon og 

æg eller irsk pie med kødfyld. Har 
du lyst til en øl, kan du for eksem-
pel vælge mellem husets Red Ale 
eller Stout, og din bestilling vil blive 
serveret af imødekomne irere. Alt 
sammen for at skabe den helt rette 
stemning og pub-atmosfære, forkla-
rer Martin Drescher.

”Det har været meget vigtigt for os, 
fordi vi synes, at konceptet skal være 
helstøbt. Det er ikke nok bare at 
tage nogle enkelte dele. Vi vil gerne 
have at både menukortet, designet 
og atmosfæren er irsk– og det sidste 
kan vi kun skabe ved at ansætte 
nogle, som kender den indefra.”

UDFORDRENDE AT FÅ FOLK OP AD 
TRAPPEN

Stemningen er da også noget af det 
mest altafgørende for at lokke de 
rejsende hele vejen op på anden sal 
i T3, erkender Martin Drescher. Og 
netop derfor er det så vigtigt, at alle 
brikker er med.

”Det er klart, at der ikke står 100 
mennesker ude foran, når vi åbner 
døren. Vi er nødt til at stramme os 
an for at få folk til at komme igen. 
Vi skal sikre, at de kunder, der kom-
mer herop, får en god oplevelse og 
siger det videre til andre.” 

Og han er udmærket klar over, at 

det kommer til at tage tid. For en 
trappe i en lufthavn er en udfor-
dring. Passagererne er bange for at 
misse flyet, hvis de kommer for langt 
væk fra deres gate, og det bliver nok 
pubbens største udfordring, pointe-
rer Martin Drescher.

”Det er første gang, der kommer 
til at ligge noget heroppe, og det 
er altid en udfordring, når noget er 
’første gang’. Hvis der nu havde lig-
get restauranter i ti år, så havde det 
nok ikke været et problem. Men folk 
er som regel bange for nye tiltag, så 
det kommer til at tage tid for dem at 
lære stedet at kende. Det arbejder 
vi målrettet med især i forhold til at 
få vores personale til at kunne hånd-
tere det på den rigtige måde,” siger 
han og tilføjer med et smil:

”Derfor er det, jeg glæder mig al-
lermest til, nok også at se de første 
kunder, der finder her hen - helt 
uden hjælp.”

ÆGTE IRSK PUB SLÅR 
DØRENE OP I CASC

»Når du kommer 
herop, er det som 
om, du træder ud af 
lufthavnen og ind i en 
anden verden.«
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