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En digital udgave af Re-
tail Academy ser dagens 
lys i slutningen af oktober. 
E-Akademiet er henvendt 
til alle medarbejdere i 
shopping centeret og målet 
er at løfte serviceniveauet 
endnu mere. For bedre ser-
vice er lig med øget salg.

Nu får alle ansatte i CASC endelig 
mulighed for at deltage i målrettede 
salgs- og servicekurser, når CPH til 
slut oktober lancerer E-Akademiet, 
en ny version af Retail Academy. 
E-Akademiet er en mobilløsning, 
man bruger på sin smartphone, hvor 

man bevæger sig gennem forskellige 
moduler, der alle tager udgangs-
punkt i de butiksansattes hverdag 
i CPH. Omdrejningspunktet er de 
discipliner, enhederne bliver målt 
på i Mystery Shopping. Det handler 
derfor både om det gode værtsskab, 
salgsteknikker, kommunikation og 
om, hvordan man yder en unik shop-
pingoplevelse. 

”Vi har gennem årene haft større 
og større efterspørgsel på flere kur-
ser under Retail Academy og også 
kurser, som kan tilbydes alle medar-
bejdere og ikke kun unitmanagers 
og butiksledere. Det har vi nu valgt 
at investere i med udviklingen af 
E-Akademiet,” fortæller Kathrine 
Drastrup, Key Account Coordinator 
i CPH, som til dagligt driver Retail 
Academy. E-Akademiet er udvik-
let af Anni Thøgersen og Kathrine 
Drastrup i samarbejde med CPHs 

E-commerce afdeling, SPARK og den 
nye samarbejdspartner, Assima, der 
er ekspert i e-learning.

BEDRE SERVICE GIVER ØGET OMSÆT-
NING

E-Akademiet er bygget op om-
kring et ’5-Star’ koncept i stil med 
hotelbranchen, og målet er, at alle 
ansatte i CASC bliver såkaldte ’5-
Star Hosts’. Der er foreløbigt fem 
forskellige moduler, som alle er ba-
seret på videoer med tips og tricks til 
at håndtere forskellige situationer, 
hvorefter man bliver præsenteret 
for en række dilemma-videoer. På 
baggrund af dilemmaet skal man 
efterfølgende tage stilling til, hvor-
dan man håndterer situationen, og 
hvert svar vil lede én videre til et 
nyt scenarie og et nyt dilemma. For 
sådan er dagligdagen i CASC, forkla-
rer Kathrine Drastrup. Der er ingen 

RETAIL ACADEMY GÅR 
ONLINE PÅ DIN MOBIL

Zeljko Hansen, supervisor hos Aamanns, har 
været med til at teste E-Akademiet, som han 
både synes fungerer godt og har et interessant 
indhold.
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SÅDAN FUNGERER STJERNERNE I 
E-AKADEMIET

Du optjener stjerner ved at gennemføre 
de fem moduler. Stjernen tænder, når 
du har gennemført modulet online – og 
du får den fulde stjerne, når du har 
gennemført den praktiske prøve ude i 
din butik. Når du har fem fulde stjerner, 
er du en 5-Star Host. Efter seks måne-
der skal stjernerne genoptjenes, for at 
man holder sine kompetencer friske.

VIND PRÆMIER MED E-AKADE-
MIET

På dit dashboard kan du løbende se, 
hvilke ti butikker der klarer sig bedst. 
Ligger du selv i toppen, har du mulig-
hed for at vinde præmier løbende – 
både månedligt men også til den store 
diplomfest i april, hvor butikker med de 
bedste 5-Star Hosts vil blive kåret.

”Vi kan tage læringssituationen et 
skridt videre”

Martin Pedersen, psykolog og Senior Learning Specialist 
hos lærings- og kommunikationsbureauet Assima, har 
været med til udvikle E-Akademiet for CPH. Han fortæller 
her om ideen, udfordringerne og det endelig produkt.

Kan du uddybe ideen bag opbygningen af E-Akademiet?

”Det indhold, vi formidler, er noget man tydeligt skal 
kunne identificere sig med. Derfor var det oplagt at bru-
ge videomateriale og filme det hele i shopping centeret. 
Ud over videoerne arbejder vi også med en praktisk prø-
ve. For gennem videoerne kan vi kun give nogle mere 
eller mindre generelle råd, men der er selvfølgelig stor 
forskel på, om man arbejder hos Lagkagehuset eller Ole 
Mathiesen, og det imødekommer vi gennem den prakti-
ske del.”

Hvad er tanken bag dilemma-videoerne?

”E-læring kan nogle gange virke kedelig, fordi man 

sidder stille bag skærmen. Her forsøger vi i stedet at ak-
tivere folk. Vi har brugt Go-Pro kameraer, så det ligner, 
at man selv står i butikken, og alle dilemmaer er reelle 
i forhold til dagligdagen i CASC. Dilemmadrevet læring 
er en af de helt klassiske tilgange til at skabe refleksion, 
fordi man begynder at tænke over, hvordan man selv vil 
reagere i en lignende situation.”

Hvad har I gjort for at målrette E-Akademiet til en lufthavn?

”Det har helt klart været en udfordring, at målgruppen 
ikke er heterogen. Der er stor forskel på, hvordan din 
dagligdag er i forhold til, hvor du arbejder. Men da vi 
nærstuderede alle eksemplerne, gik det op for os, at der 
faktisk er meget af det samme på spil. Det handler i høj 
grad om at aflæse gæstens behov, og den situation man 
er i.”

Hvad kan den praktiske prøve i forhold til e-læringen?

”I den praktiske prøve overskrider vi nogle af de be-
grænsninger, der ellers er på e-læring. Det er i virkelig-
heden noget af det, vi er rigtigt stolte af, fordi vi på den 
måde kan tage læringssituationen et skridt videre. Vi 
håber rigtig meget, at det kommer til at leve herude, og 
at de ansatte kan genkende situationerne.”

»Jeg kunne genkende 
alle situationerne, og 
det var virkeligt posi-
tivt, at det hele var så 
virkelighedsnært.«

situationer, der er fuldkommen ens, 
og det er man nødt til at agere efter, 
når man arbejder i CPH. 

Hvert modul tager mellem 10 og 15 
minutter, og når man har besvaret 
dilemmaet korrekt, får medarbejde-
ren omridset af en stjerne på sin mo-
bil ud fra det specifikke modul. For 
at få en fuldt optegnet stjerne skal 
man herefter igennem en praktisk 
prøve med sin leder eller nærmeste 
kollega, hvor man viser, at man også 
kan bruge teknikkerne i praksis.

”Vi vil rigtig gerne skabe en fælles 
servicekultur i CASC omkring det 
gode værtsskab og give vores gæster 
en exceptionel shoppingoplevelse. 
For når vi gør det, kan vi også øge 
omsætningen,” siger hun og pointe-
rer, at det dog kræver engagement 
og lederskab fra forpagtere og 
butikschefer for, at det kan blive en 
succes.

”Men det burde også være lige til, 
for det er en enkel måde at få ud-
dannet sine medarbejde på inden 

for service. Vi er i forvejen rigtigt 
gode til det, men man kan altid blive 
bedre, og man kan altid få flere tips 
og tricks til, hvordan man yder den 
bedste service for sine gæster.”

VIRKELIGHEDSNÆRT OG NYTÆNKENDE

Zeljko Hansen, supervisor i Aamanns, 
har været med til at teste E-Akade-
miet for CPH. Og selv er han meget 
positivt overrasket over indholdet.

”Jeg har arbejdet som tjener i rigtig 
mange år efterhånden og har gen-
nem tiden været på mange kurser 
i salg og service. Men det er første 
gang, jeg ser noget, der er bygget 
op på denne her måde via vores 
telefoner. Det var rigtig spændende 
og fungerede godt.”

Modulet, han testede, tog udgangs-
punkt i situationer, som tidligere 
kurser ikke havde taget højde for, 
forklarer han.

”For eksempel forklarede videoen, 
hvad man skal gøre, hvis man har 
travlt, og den tog fat i, hvordan man 
skal agere, hvis man er midt i noget 
og bliver ”forstyrret” af andre gæ-
ster. Det virkede meget fornuftigt, 
og der kom en god forklaring på, 
hvordan man bedst kunne tackle 
det,” siger han.

Særligt begejstret er han for, at alle 
videoer og scenarier tager udgangs-

punkt i lufthavnen som arbejdsplads. 
Alt materiale er filmet i CASC og 
værterne i videoerne har begge tidli-
gere arbejdet i shopping centeret og 
kender derfor rutinerne, dagligda-
gen og udfordringerne.

”Jeg kunne genkende alle situatio-
nerne, og det var virkeligt positivt, 
at det hele var så virkelighedsnært”. 
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EN VERDEN 
AF DIGITALE 
MULIGHEDER

Peter Krogsgaard har siddet på posten som CPHs 
kommercielle direktør i godt et år, og et af hans 
fokusområder er at gøre lufthavnen og shopping 
centeret endnu mere digitale. For det er dér, det 

største vækstpotentiale er, siger han.

4

CONNECT 05-2015



Europas bedste airport shopping 
center syv år i træk - hvor meget kan 
egentlig gøres bedre?

”Vi har Europas bedste butikker og 
restauranter i vores  shopping cen-
ter – ingen tvivl om det. Hæderen er 
helt på sin plads, og det er med god 
grund, at vi har vundet den flotte 
ære syv år i træk. Samtidig er vi 
nødt til at følge med vores kunders 
behov og ønsker de kommende år. 
Forandringerne i vores verden sker 
hurtigere end nogensinde før, og 
vi er midt i et stort paradigmeskif-
te, hvor adgangen til information, 
sammenligninger, anbefalinger og 
rådgivning er ubegrænset via nettet. 
Se bare, hvordan rejsemarkedet har 
ændret sig over de seneste fem år. 
I dag bliver hovedparten af alle fly 
og hotelbookninger lavet online. Vi 
bliver mere og mere selvbetjente, 
selv-informerede og inspirerede – 
og vi skal blive ved med at være en 
aktiv del af vores kunders liv. Sam-
menlignet med andre lufthavne er 
Københavns Lufthavn allerede langt 
fremme med den digitale transfor-
mation – og vi skal forsætte denne 
rejse. Det væsentlige er, at det ikke 
blot bliver endnu et projekt, men en 
måde vi driver vores forretning på 
fremadrettet.”

Hvor meget er der egentlig at hente 
på den digitale platform for en luft-
havn, der primært lever af impulssalg?

”Vi har et fantastisk flot og velfun-
gerende shopping center med et 
godt og varieret  udbud af butikker 
og restauranter, som vi løbende til-

passer markedet og den forretning, 
vi driver. Vi er nogle af de førende 
på impulssalg, og der skal vi fortsat 
skabe vækst. Det betyder, at tradi-
tionelle discipliner med at arbejde 
med service, butik, varer, tilbud og så 
videre fortsat er lige så vigtige som 
før og skal blive ved med at have et 
stort fokus. Når jeg fremhæver de 
digitale potentialer, er det primært i 
forhold til forberedelsen af kunden. 
Vi skal have ’talt’ med gæsterne, 
allerede inden de kommer, så de 
forstår vores sortiment og ved, hvad 
de kan få. Og mens de er i herude, 
skal de have så mange informationer 
som muligt om produkterne – både 
digitalt og analogt. Styrken ved det 
digitale er netop, at vi kan lære at 
forstå kundernes interesser, inden de 
ankommer til CPH, og dermed friste 
dem med endnu mere relevante 
tilbud og inspiration når de er her.”

Hvor ser du muligheder for at udvikle 
digitalt?

”Alle de steder, hvor det giver me-
ning, skal vi tænke digitale løsninger 
ind. Enten ved at vi kommer tættere 
på vores kunder og forstår deres 
behov og giver dem inspiration, eller 
ved at vi kan gøre en proces nemme-
re for passagererne og os selv. Alt, 
hvad vi laver, skal jo i sidste ende, 
lede til øget passagertilfredshed og 
deraf øget salg. Vi skal gerne have 
dem, der på deres vej gennem luft-
havnen ikke køber noget, til at købe 
– og de, der allerede køber, må me-
get gerne købe mere. Vi er en stor 
del af vores passagerers rejseglæde, 

og vi vil gerne være en aktiv del af 
rejsen, som vores passagerer glæder 
sig til. Et frirum, hvor de kan shoppe 
i butikkerne, spise på vores restau-
ranter og købe gaven til de kære, 
hvad enten de er på vej på forret-
ningsrejse, på ferie med familien 
eller på hyggetur med vennerne. Og 
det er vigtigt for mig at understrege, 
at de digitale muligheder ikke skal 
erstatte, men komplementere.”

Kan du nævne nogle konkrete projek-
ter, hvor digitale løsninger vil kunne 
komplementere det eksisterende?

”Vi er faktisk allerede godt i gang. 
Vi har netop lanceret E-Akademi-
et – hvor vi tilbyder absolut ver-
densklasse service- og salgstræning 
til alle medarbejdere i shopping 
centeret. Og snart kommer flere af 
forretningerne også på shop.cph.dk 
med deres produkter. Det betyder, 
at kunderne får mulighed for at gå 
ind og orientere sig og se det store 
sortiment, inden de kommer i luft-
havnen. Det er to vigtige skridt på 
den digitale rejse, vi skal ud på, og 
jeg glæder mig rigtig meget til at se 
resultaterne. Vi giver vores kunder 
nye muligheder i en verden fuld af 
digitale alternativer.”

»Alle de steder, hvor 
det giver mening, 
skal vi tænke digitale 
løsninger ind.«
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CPH har netop lanceret et nyt kampagneredskab, der 
dels skal gøre det lettere at få et overblik over, hvilke 
kampagner og aktiviteter der kører i CASC, og dels gøre 
det nemmere for butikkerne at melde sig til.

Det kan ind i mellem være svært at 
holde styr på, hvilke kampagner der 
kører i CASC og hvornår. Eller hvem 
fra CPH man skal tale med, hvis man 
gerne vil have noget uploadet til 
app’en eller har et særligt advanta-
ge-tilbud til de rejsende, man gerne 
vil sætte fokus på. Indtil nu har in-
formationerne ikke været samlet og 
er blevet kommunikeret ud på tværs 
af mange platforme. Men det bliver 
fremover meget lettere, fortæller 
Louise Koldsgaard Rasmussen, brand 
manager i CPH. CPH har nemlig lan-
cerer et nyt kampagnetool, der skal 

gøre arbejdet meget lettere og mere 
intuitivt fremadrettet. 

”Overordnet kan man sige, at det 
er et online marketingredskab og 
-plan, hvor alle vores forpagtere, 
butikker og deres marketingbagland 
kan gå ind og få et overblik over, 
hvilke aktiviteter og kampagner, der 
er planlagt for shopping centeret. 
Man kan for eksempel læse om de 
forskellige begivenheder og ganske 
nemt klikke sig ind og tilmelde sig 
en kampagne.”

Vil man tilmelde sig en aktivitet, 
bliver man guidet igennem opret-
telsen trin for trin. Man vil blandt 
andet blive bedt om at udfylde en 
beskrivelse, uploade et billede og 
vedhæfte et logo, og man får ikke 
lov til at tilmelde sig, før man har 
udfyldt korrekt. På den måde sikrer 
systemet, at CPH har alle de infor-
mationer, der er nødvendige på én 
gang. Til glæde for både butikkerne 
og CPH, siger Louise Koldsgaard Ras-
mussen, og peger på, at det vil spare 

»Vi forventer ikke, at 
man skal gå ind og se, 
hvad der sker af nye 
ting. Det er meget 
baseret på ’reminde-
re’.«

NYT KAMPAGNETOOL 
SKAL SKABE BEDRE 
OVERBLIK OVER 
AKTIVITETER

Louise Koldsgaard Rasmussen, brand manager 
i CPH, har gennem den seneste tid arbejdet 
på et nyt kampagnetool til brug for alle CPH’s 
enheder.
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SÅDAN FUNGERER DET

Når en butik melder sig til en kam-
pagne via toolet, opretter CPH det i 
systemet på baggrund af de indtastede 
oplysninger. Herefter generer toolet en 
mail til butikken om, at de skal god-
kende det. Er der noget, der ikke er helt 
tilfredsstillende, kan butikken komme 
med rettelser, som CPH derefter retter 
til i kampagnen, hvorefter en ny mail 
om godkendelse sendes ud. Al kommu-
nikation foregår gennem toolet, så alle 
involverede i projektet kan se, hvad der 
er blevet skrevet og aftalt.

SÅDAN FÅR DU ADGANG

Har du endnu ikke adgang til det nye 
tool, så send en mail til louise.rasmus-
sen@cph.dk, hvorefter du vil modtage 
information om login.

NU BLIVER 
CPH’S APP 
OPGRADERET
91 procent af alle passagerer har i 
dag en smartphone, og 7.500 klikker 
sig i gennemsnit ind på CPH’s app 
om dagen. Der er dermed rigtig god 
grund til at blive ved med udvikle 
indholdet i CPH’s ellers populære ap-
plikation, siger Niels Frøhlke Nielsen, 
digital business development mana-
ger i CPH. For efter et par gode år 
med app’en, har CPH nu brug for en 
ny struktur og et nyt design, der gør 
det endnu mere overskueligt for de 
rejsende at finde den information, 
de har brug for, pointerer han.

”I forhold til butikkerne og restau-
ranterne har vi opgraderet designet, 
så man fremover vil kunne brande 
sin side direkte på app’en og designe 
den individuelt med brandfarver, 
billeder og logo. Derudover har vi 
tilføjet et kort, der viser enhedernes 
position i CASC, fordi vi gerne vil 
gøre det let for brugerne at finde vej 
hen til de butikker, de er interessere-
de i,” forklarer han.

Derudover er parkering også blevet 
en del af app’en. Nu kan man kan 
bestille og betale parkeringspladser 
via den. 

”Mange er allerede logget ind via 
Advantage, og app’en vil tage de 
rejsendes oplysninger med over, 
så den sikrer, at man får point, når 
man booker. De point ligger jo så i 
bonusbanken lige til at blive brugt 
ovre i shoppingcenteret,” siger han 
og fastslår:

”Vi har med det nye layout og struk-
tur fået etableret en god base, som 
vi fremover kan tilføje nye mobilini-
tiativer til. Og det kommer vi til at 
gøre. Vi har allerede flere nye pro-
jekter på tegnebrættet i forhold til 
at gøre app’en endnu mere brugbar 
for de rejsende.”

»Vi vil gerne vil gøre det 
let for brugerne at finde 
vej hen til de butikker, de 
er interesserede i.«

alle for lange mailkorrespondancer 
og forhåbentlig gøre det nemmere 
for butikkerne at melde sig til de 
kampagner, der passer til dem.

”Formålet med toolet er todelt. For 
det første er det et redskab for vores 
forpagtere. De vil gerne have en 
nemmere tilgang til informationerne 
og kunne se, hvad der sker. De har 
som regel et marketingbagland, der 
sidder et andet sted, og måske sup-
porterer flere butikker. På denne her 
måde gør vi det nemmere for dem 
at finde informationerne, så det ikke 
bare er en præsentation, man får i 
starten af året på et CASC Manager 
Meeting. Den anden del handler 
om at effektivisere arbejdsgangene 
her i CPH og gøre det nemmere at 
kommunikere med vores kunder,” 
forklarer hun og siger, at al kommu-
nikation om kampagnerne fremad-
rettet nu kan foregå direkte gennem 
toolet.

GRUNDIG TESTET AF FORPAGTERE

En anden fordel ved det nye redskab 
er, at man som butik eller forpagter 
ikke er nødt til at gå ind og besøge 
toolet hele tiden for at få informa-
tion om nye tiltag. Når CPH opretter 
en ny kampagne, sender toolet auto-
matisk en mail ud.

”Vi forventer ikke, at man skal gå 
ind og se, hvad der sker af nye ting. 
Det er meget baseret på ’reminde-
re’. Desuden kommer det også til at 
fungere som en platform for dialog. 
Hvis nu en butik har en forespørgsel 
på, om vi vil hjælpe med at sætte 

fokus på et særligt initiativ, de kører 
med i den kommende uge, kan de 
skrive direkte til os gennem toolet,” 
forklarer Louise Koldsgaard Rasmus-
sen.

Faktisk er systemet allerede ble-
vet grundigt testet af en række 
forpagtere, der har været med i 
udviklingen og processen. Alle var 
positive over for konceptet, og nogle 
påpegede sågar, at de ikke havde set 
noget lignende før, der virkede så 
effektivt, siger hun.

”Det har betydet, at vi selvfølgelig er 
blevet bekræftet i, at der var et be-
hov, og at det gav mening for vores 
kunder. Og det er jo i virkeligheden 
dét, der betyder noget.”
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Jonas Müller, chef for eCommerce i CPH, har store planer og ambitioner for CPH’s digitale shopping Center.

Nye brands har fundet vej 
til shop.cph.dk i oktober, og 
fremover får alle enheder i 
shopping centret mulighed 
for at komme med på den 
digitale vogn. Synergien 
mellem cph.dk og CASC 
skal fremover dyrkes endnu 
mere, siger Jonas Müller, 
chef for eCommerce i CPH.

Det er ikke et spørgsmål om enten/
eller men mere om at tilsætte en dri-
ver eller tuner mellem to universer. 
Sådan siger Jonas Müller, chef for 
eCommerce i CPH, om relanceringen 

af shop.cph.dk, så den i fremtiden 
repræsenterer alle enheder i CASC. 
Lige fra restauranter til specialbu-
tikker.

”Der skal være en meget større 
synergi mellem de to universer som 
shopping centret og onlineshoppen 
er. Vi vækster fortsat i CASC, og får 
stadigt mere omsætning, men ved at 
udvide onlineshoppen kan vi ’styre’ 
de rejsende langt bedre end i dag,” 
forklarer han. 

Ud over at udvide shoppen med de 
første brands i oktober, arbejder CPH 
også på at skabe et bedre overblik 
over de enkelte forretninger på net-
tet, så de rejsende bedre kan finde 
rundt i CASC, når de kommer frem. 
For køb i lufthavnen handler i høj 
grad om ’wayfinding’, pointerer han.

”Vi har målinger, der viser, at kun-
derne ikke kan svare på, hvad der 

ligger af butikker i CASC, og det vil 
vi jo gerne ændre på. Derfor går 
meget af vores strategi i forhold til 
at udvikle indholdet online også på, 
at kunderne i forvejen kan gå ind og 
researche på, hvilke muligheder der 
er i centeret.”

Og det er der en god grund til. Un-
dersøgelser viser, at 80 procent af 
os researcher på køb hjemmefra via 
nettet, før vi går ud i fysiske butikker 
og køber det. Derudover forudser 
prognoser, at internethandlen i 2020 
– om bare fem år – vil udgøre op 
mod 40 procent af alle køb. Og den 
udvikling skal CPH og butikkerne 
selvfølgelig have en andel i, siger 
han.

”Salget herude kommer stadigvæk 
til at være impulsdrevet, forskellen 
er bare, at vi gerne vil understøtte 
det. Kan det blive mere skemalagt 

CPH’S ONLINE SHOP HAR 
FÅET DIGITALT VOKSEVÆRK
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”Vil vi gerne have flere kunder? Ja!

’En no-brainer’. Sådan beskriver Peter Husted Sylvest, 
salgsdirektør hos Lakrids, beslutningen om at være med 
på den nye version af CPH’s onlineshop.

Hvorfor har I valgt at være med på shop.cph.dk?

”CPH er jo en lidt speciel udlejer, fordi de har et pokkers 
indgående kendskab til, hvem deres kunder er. Andre ste-
der kan man have et billede, men det er lidt mere diffust. 
I det øjeblik vi bliver præsenteret for en idé fra lufthav-
nens side, så ved vi, at det er baseret på fakta. Det er ikke 
noget med, ’at vi tror’, men i stedet ’at vi forventer’ ud 
fra den konkrete viden, de har. Og så er det for os bare 
med at komme i gang.”

Hvordan ser du, at det kan komplementere jeres fysiske salg 
i CPH?

”Vi står med to butikker som er forholdsvist centralt pla-
cerede, men vil vi gerne have flere kunder? Ja! Vil vi ger-
ne have dem gjort opmærksom på, hvad de kan købe hos 
os? Ja! Jeg tror på, at potentialet er stort, fordi det kan 
generere flere folk i folden, der på forhånd ved, hvad de 
kan få.”

Har I haft nogle overvejelser om, hvorvidt I skulle være med 
eller ej?

"Vi har været digitale siden vores fødsel, så det er i virke-
ligheden helt naturligt for os. 

Vi talte om, hvad worst case scenario ville være, og kom 
frem til, at der ikke skulle meget til at få gjort det til 
skamme. Vi har det meste materiale i forvejen, vi har få 
varer og en stabil kollektion, og så er setuppet nemt. Og 
ja, det er nyt, men hvis de rejsende i forvejen har været 
på de digitale platforme, så har vi allerede fat i dem. I 
vores verden er risikoen så lille, at det i virkeligheden er 
en no-brainer.”

»Der skal være en meget 
større synergi mellem de to 
universer som shopping cen-
tret og onlineshoppen er.«

impuls, vil det være rigtigt fint. Vi er i den specielle situ-
ation, at folk altid skal nå et fly, så hvis man kan sikre, at 
de rejsende bruger lidt mere tid på online research hjem-
mefra, er vi godt stillet.”

KUNDERNE BRUGER FLERE PENGE ONLINE

Og det er nu, der skal rykkes, hvis CPH vil ride med på 
bølgen, konstaterer Jonas Müller. For udenlandske kæder 
vælter allerede ind over grænsen.

”Amazon er i fuld gang, og Zalando er ved at tage en 
stor bid af det danske tøjmarked sammen med svenske 
Boozt. Faktisk forventes op mod halvdelen af alle køb i  i 
2020 at foretages i udenlandskejede webshops,” konsta-
terer han og påpeger, at det måske kan synes svært at 
hamle op med de store internationale spillere på marke-
det.

”Men heldigvis kan vi noget andet. Her kender vi kunder-
ne via de oplysninger, de afgiver i CPH Advantage, alt fra 
købs- og adfærdsdata til demografiske oplysninger. Sam-
tidig kan du dufte til parfumen og prøve tøjet, når du er 
her og alligevel skal fordrive tiden. Og det er netop dén 
synergi mellem de to verdener, vi skal skrue op for.”

Kigger man på statistik for Tax Free’s salg online kontra 
i de fysiske butikker, taler tallene da også deres tydelige 
sprog. I dag ligger salget to en halv gange højere online 
end i selve butikken.

”Onlinekunderne køber to en halv gang så meget som 
dem, der blot besøger den fysiske butik. Og oveni det 
kan vi se, at dem, der været inde og bestille online, også 
køber for 30 procent ekstra i den fysiske butik, når de så 
ankommer til lufthavnen. Pengene sidder bare meget lø-
sere, når man handler via nettet, samtidig med at det kan 
være svært at overskue alle varer i den fysiske butik.”

HØJE FORVENTNINGER TIL ØGET SALG

CPH overvejer også at åbne op for, at man som butik kan 
udvide sit online sortiment i forhold til det, man lige nu 
kan tilbyde i den fysiske butik, fortæller Jonas Müller. 

”Butikkerne har begrænset lagerplads her, men de fleste 
har større varelagrer i Københavnsområdet, så det bliver 
helt klart en mulighed på længere sigt. Det eneste, vi 
kræver, er, at kunderne får en god oplevelse, så varerne 
skal selvfølgelig være herude, når kunden henter den.” 

I første omgang fokuseres alle kræfterne dog på, at få 
enhederne med på shoppen. Efterfølgende kan udvalget 
af varer tilpasses. Og det burde i virkeligheden give rigtig 
god mening for alle butikker at hoppe med på vognen, 
konstaterer han.

”De butikker, der vil være med på shop.cph.dk, kommer 
helt sikkert til at opleve vækst. Det er meget simpelt at 
være med, for vi kræver ikke så meget. Det er i virkelig-
heden rent ’click and collect’.”

Peter Husted Sylvest, salgsdirektør i Lakrids, ser 
et stort potentiale i shop.cph.dk
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En større TAX FREE, ud-
videlse og opgradering af 
gates og et bedre udbud af 
mad og drikke. De rejsende 
fra Finger B går en ny og 
forbedret passageroplevelse 
i møde.

En total istandsættelse af Finger B 
har siden foråret betydet sporadisk 
byggerod i fingeren. Men nu er de 
fleste af byggeprojekterne efter-
hånden afsluttede, og tilbage står 
blandt andet en udvidelse og ny 
møblering af siddeområderne i de 
forskellige gates. TAX FREE er blevet 
bygget om og gjort større, og så er 
madudbuddet blevet opgraderet 
med en Starbucks vendingmaskine, 
en større Grab and Fly og en ny 
Segafredo for enden af fingeren. 
Samtidig er to toiletkerner blevet 

nedlagt og erstattet af en helt ny 
og større toiletkerne med dagslys 
indfald og udkig til flyene. En slags 
totalrenovering, der er sammen-
smeltet af tre individuelle projekter, 
som Thomas Foxby-Jacobsen, afde-
lingsleder i Construction Commercial 
Projects, der blandt andet står for 
ombygninger og udvidelser af butik-
ker i CASC, forklarer:

”Det har været i pipelinen længe, at 
vi inden for et par år skulle renovere 
toiletkernerne i fingeren. Men da 
behovet for en større TAX FREE og 
nogle bedre gates opstod, begyndte 
vi at kigge på en samlet løsning. 
Analyser viste, at vi både kunne ska-
be den fornødne ekstra plads til et 
større TAX FREE område samt skabe 
økonomisk råderum ved at lave en 
totalrenovering af Finger B i stedet 
for at gennemføre tre separate pro-
jekter. Og vi valgte således at gå hele 
vejen og også renovere og opgra-
dere alle gatene. De bliver nu åbnet 
mere op mod flow og istandsat, så vi 

på den måde kan udvide den samle-
de kapacitet med rigtig mange nye 
siddepladser og højborde.” 

Netop Finger B er særligt kendt for 
at have mange transferpassagerer, 
hvor en del sjældent kommer ind i 
centeret. Dem vil CPH gerne gøre 
noget ekstra for, så de i fremtiden 
får en bedre passageroplevelse, end 
de fik før, påpeger Thomas Foxby-Ja-
cobsen.

”Generelt ville vi bare gerne tilbyde 
de rejsende et bedre produkt, end 
der var, og det, synes jeg, bestemt 
er lykkedes med den totale renove-
ring”. 

TAX FREE UDVIDER OG OPGRADERER

Åsa Söderberg, Category Manager Tax 
Free fra Airport Sales: 

”Vi så et stort potentiale i forhold 
til at forbedre butikken. Før havde 
vi to butikker, der lå på hver sin side 
af gangen. Det gav ikke særlig god 
mulighed for at krydsshoppe mellem 

FINGER B FÅR
EN MAKEOVER
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kategorierne, og derfor ville vi gerne 
have en samlet butik, så vi også kan 
give en bedre service og kundeople-
velse. Før ombygningen var der kun 
én betalingskasse på den ene side af 
gangen, hvilket betød, at kunderne 
skulle krydse en ret trafikeret gang 
for at betale for deres varer. Det 
var ikke særligt hensigtsmæssigt. 
Derudover ønskede vi at opgradere 
vores sortiment, så det passer bedre 
til den type af rejsende, der holder 
til i fingeren. Vi har mange transfer-
passagerer, der ikke har tid til at gå 
ind i CASC, og dem vil vi gerne gøre 
noget ekstra for. Vi har også valgt at 
flytte butikken en gate længere ned, 
så den bliver mere centralt beliggen-
de, og så har vi arbejdet målrettet 
med indretningen, så det forhåbent-
ligt er blevet lettere for kunderne at 
finde det, de leder efter, og navigere 
i butikken. Vi ser selvfølgelig helst at 
kunderne kommer op i CASC, men 
dem, der ikke ønsker det eller har 
tid, skal også have muligheder og 

tilbud. Det er derfor, vi har ombyg-
get butikken nu.”

MEGET MERE MAD

Rikke Christensen, Key Account Coordi-
nator F & B and Convenience fra Airport 
Sales: 

”Da den oprindelige Grab and Fly 
skulle rykkes for at gøre plads til den 
noget større TAX FREE enhed, gav 
det samtidig mulighed for at rykke 
den lidt tættere på terminalområdet 
og shopping centeret. Det betød, at 
vi også kunne inddrage nogle flere 
kvadratmeter til siddepladser, så de 
mange transferpassagerer nu har 
mulighed for at sidde stille og roligt 
og nyde deres mad inden afrejsen. 
Med Grab and Fly placeret så tæt på 
terminalområdet, gav det yderligere 
mulighed for at etablere en enhed 
mere helt ude for enden af fingeren. 
Her ligger derfor nu en Segafredo, 
der, som vi kender det, sælger drik-
kevarer og snacks til de rejsende på 
farten. Det giver i øvrigt rigtig god 

mening, at vi nu har opgraderet 
madudbuddet, da der i dag er langt 
mere travlt i fingeren end tidligere 
på grund af de mange indenrigspas-
sagerer, der er rykket derud. 

Sidst – men ikke mindst – har vi 
åbnet en Starbucks Self Service 
automat. Særligt i perioder, hvor 
shopping centeret ikke har åbent, 
eller når der i peaks er kø ved vores 
F&B enheder, er der nu mulighed for, 
at travle passagerer alligevel kan få 
sig en god kop kaffe. Den er fuldt 
automatiseret, så man vælger bare 
kaffen og betaler. Kaffen er den 
samme som i de normale enheder, 
og der er frisk mælk på automaten, 
som serviceres af Selecta flere gange 
dagligt. Automaten har fået plads 
midt mellem Segafredo og Grab and 
Fly og er derfor placeret således, at 
man intet sted i Finger B kan undgå 
at blive fristet, når man sidder ved 
sin gate og venter.” 
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Apoteker Bent Halling-Sørensen glæder sig til at udvikle sit nye 
apotek, så det passer bedst muligt til kunderne i lufthavnen

Ny lovgivning på området 
betyder, at CPH nu ende-
lig kan få lov til at åbne et 
apotek, som ellers før har 
været umuligt. Et rigtigt 
godt serviceelement for 
både rejsende og ansatte, 
siger Camilla Ethelberg 
Sinding, Key Account Ma-
nager Specialbutikker.

Når du befinder dig det sted i Dan-
mark, hvor allerflest mennesker 
samles i løbet af et år, hvor det bug-
ner af forretninger, restauranter og 
barer, kan det synes underligt, at der 
ikke før også har ligget et apotek. 
Men indtil 1. juli i år har der været 
en slags monopoltilstand på apo-
tekermarkedet, som har gjort det 
umuligt for CPH at imødekomme de 
mange forespørgsler fra rejsende. 
Ønskede den praktiserende apoteker 
i området ikke at åbne en filial, kun-
ne ingen andre byde ind på opga-
ven. Men nu er lovgivningen ændret, 
så det bliver muligt for apotekere at 
bevæge sig ind på hinandens geo-
grafiske områder. Og derfor kan CPH 
nu i starten af november slå dørene 

op til lufthavnens første apotek. 

”De fleste lufthavne i Europa har 
et apotek, og når vi ligger i den 
lufthavnsliga, vi gør, har det været 
ærgerligt, at vi ikke har kunnet be-
tjene vores gæster på det område og 
yde den fornødne hjælp. Det kan vi 
heldigvis snart,” siger Camilla Ethel-
berg Sinding, Key Account Manager 
Specialbutikker.

Ud over at man vil kunne få fortaget 
nogle enkelte rejsevacciner og for 
eksempel hente sin rejsemedicin, kan 
systemet også tage i mod udenland-
ske recepter.

”Det betyder, at hvis du nu kommer 
fra England og har glemt din medi-
cin, vil du nemt kunne få den udle-
veret her. Det er superrelevant og 
et stærkt serviceelement,” påpeger 
Camilla Ethelberg Sinding.

EN FAGLIG UDFORDRING

Lufthavnens nye apotek, Airport 
Pharmacy, kommer til at ligge på 
landside ved check-in-området i 
Terminal 2. Det er den garvede apo-
teker Bent Halling-Sørensen, der står 
bag. Han har siden 2009 drevet to 
andre apoteker i København, men er 
nu klar til at åbne endnu et.

”Der ligger en stor faglig udfordring 
i at kunne være tilgængelig for så 
mange mennesker, der er i lufthav-
nen. Der er en stor diversitet blandt 

kunderne. Folk kommer fra hele ver-
den og har nogle problemstillinger, 
de ikke før har kunne få løst her,” 
siger Bent Halling-Sørensen.

Og han er ikke nervøs for at møde 
det brogede marked i CPH. Begge 
hans apoteker ligger på Nørrebro, 
og der er på mange måder en del 
ligheder, han og hans personale kan 
trække på, mener han.

”Nørrebro er en kedel af folk fra 
hele verden, så vi har allerede stor 
erfaring med at tackle forskellige 
befolkningsgrupper og etniciteter.”

Og mest af alt glæder han sig bare 
til at komme i gang.

”Jeg glæder mig til at komme i 
kontakt med kunderne og udvikle 
apoteket, så det passer til lufthavnen 
med den gennemstrøm, der er, af 
mennesker. Vi skal betjene folk hur-
tigt og sikkert, hvad enten det er rej-
sende, der skal nå et fly, eller ansatte 
i CPH der er på vej hjem fra job.”

NU ÅBNER 
LUFTHAVNENS 
FØRSTE APOTEK

»Folk kommer fra hele 
verden og har nogle 
problemstillinger, de 
ikke før har kunne få 
løst her.«
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