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CPH ALLIERER SIG 
MED KENDTE FOR 
AT NÅ DE UNGE

Nyt greb om markedsføringen skal sikre 
bedre kommunikation mellem CPH og 
særligt de yngste rejsende, og metoden har 
indtil videre vist sig at være effektiv, vur-
derer Brand Manager i CPH Louise Kolds-
gaard.

Topmodellen Emma Leth, den inter-
nationalt anerkendte skateboarder 
Rune Glifberg, skuespiller og tv-vært 
Christiane Schaumburg-Müller og 
Michelin-kokken Nicolai Nørgaard. 
Fire mennesker fra fire forskellige 
verdener og alligevel har de en ting 
til fælles. De er nemlig alle en del 
af CPH’s seneste kampagne, Explore 
More, som for første gang i CPH’s 
marketingshistorie bruger influenter 
som hovedfokus for at fremme bud-
skaberne. Tidligere har CPH arbejdet 
med ’ambassadører’ og samarbejdet 
med bloggere, men det har været i 
mindre anlagt projekter. Kampagnen 
er bygget op om en ’hero film’, der 
viser alle de magiske rejseøjeblik-
ke, som lufthavnen faciliterer. Fra 
hero-filmen udspringer fire mindre 
film, som hver har en af de fire stjer-
ner i hovedrollen og repræsenterer 
således ét særligt forretningsområ-

RUNE GLIFBERG CHRISTIANE SCHAUMBURG-MÜLLER

NICOLAI NØRGAARDEMMA LETH
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de; F&B, Advantage, Shop.cph.dk 
og Shop on Arrival, fortæller Brand 
Manager Louise Koldsgaard.

”Vi har valgt at benytte influenter 
i vores kampagne, fordi det indi-
mellem kan være rigtigt svært at 
komme igennem med de budskaber, 
vi har, til særligt det unge segment. 
Ved brug af influenter får vi et eks-
tra talerør, hvor vi kan kommunikere 
vores budskaber – også gennem 
influenternes egne kanaler og com-
munities, der er ganske store.”

Og det kan der være noget om. 
I skrivende stund har Christiane 
Schaumburg-Müller for eksempel 
over 80.000 følgere alene på Insta-
gram, mens Rune Glifberg samme 
sted følges af knap 40.000.

KAMPAGNE MED SUCCES

Explore More kampagnen har da 
også været en klar succes, fortæller 
Louise Koldsgaard. Budskaberne er 
kommet meget længere ud end de 
traditionelt set ville have gjort.

”Der har været en meget større 
reach og awareness på de kommer-
cielle budskaber, og vi kan tydeligt 
se, at når hovedpersonen er én, de 
kender, er sandsynligheden for, at de 
ser filmen i sin fulde længde langt 

større, og det giver selvfølgelig os 
som afsender mulighed for at nå at 
fortælle hele vores budskab.”

Et budskab som i første omgang 
skulle få - de unge især – til at være 
bevidste om mulighederne og udval-
get i CASC.

”Vi ville gerne favne hele shopping 
centeret og løfte perceptionen om, 
at CPH er et fantastisk sted. Men det 
er også en langsigtet investering. Vi 
kan ikke måle direkte salg dagen ef-
ter, men det er en begyndelse på at 
markere os som et brand med posi-
tive vibes over for denne målgruppe 
og fortælle dem, at det er her din 
rejse starter,” fastslår hun.

TROVÆRDIGHED ER NØGLEN

I dag er det at bruge influenter til at 
nå sit publikum relativt udbredt, og 
de fleste modtagere ved godt, at det 
er et betalt medie. Alligevel funge-
rer det overraskende godt, påpeger 
Louise Koldsgaard.

”Selv om det er et betalt medie, så 
kan man på en eller anden måde 
gøre det meget mere levende og 
personligt. Dem, der følger de her 
personer, har en relation til dem, der 
gør, at de følger med i, hvad de gør 
og siger, og hvilke services de bruger, 
og den position har vi ikke på sam-
me måde.”

Men det kræver også troværdighed. 
Derfor har CPH også brugt rigtig 
lang tid på at finde de helt rigtige 
personer, som bedst muligt repræ-
senterer CPH og et særligt kommer-
cielt område.

”Måske vil nogle mene, at Rune Glif-
berg er lidt kantet, men vi havde be-
hov for at skabe noget buzz omkring 
Advantage, gøre noget anderledes 
og skabe opmærksomhed.”

Og det må man sige er lykkedes. 

”Vi har efterfølgende målt på, 
hvad ’hero-filmene’ har betydet for 
målgruppen, og overordnet kan vi 
konstatere, at de unge har taget 

rigtig godt imod dem. En efterføl-
gende analyse af personer, som var 
blevet eksponeret for filmen, viste 
for eksempel, at filmen om ’Shop on 
Arrival’ med Emma Leth betød, at de 
unge faktisk var meget mere tilbø-
jelige til at shoppe, når de kommer 
hjem.”

NY KAMPAGNE I GANG

Hen over sommeren blev endnu 
en film lanceret med en influent i 
hovedrollen. Denne gang var det 
Stephania Potalivo, skuespiller og 
deltager i TV2’s danseprogram, Vild 
Med Dans. 

Gennem små korte, humoristiske 
film, fortæller hun om, hvordan man 
kan få ekstra god tid i lufthavnen til 
at opleve alle muligheder, hvis man 
bestiller varer fra TAX FREE hjemme-
fra og får dem leveret hjem til døren 
med CPHs nye service Home Deli-
very. Og det er nok snarere reglen 
end undtagelsen, at vi fremover vil 
se flere kendte mennesker indtage 
hovedroller i CPH’s kampagnefilm. 
Dertil er resultaterne for gode, siger 
Louise Koldsgaard.

”Vi er rigtig glade og tilfredse, og 
synes vi har produceret noget con-
tent, vi er stolte af, og som repræ-
senterer den lufthavn, vi gerne ville 
være – nemlig et Premium Shopping 
Center.”

KAMPAGNEN I TAL

3.708 

brugergenerede historier 
fra #cphairport

16.436 

interaktioner på influenternes 
egne kanaler

187.111 
læsere gennem PR

795.266 

i organisk reach (antallet af unikke personer der 
ser indholdet uden betalt promovering)

15 mio.
mennesker blev eksponeret for kampagnen på 
tværs af egne, fortjente og købte medier.

»Vi kan tydeligt se, at 
når hovedpersonen 
er én, de kender, er 
sandsynligheden for, at 
de ser filmen i sin fulde 
længde langt større«

HERO-FILM

Christiane Schaumburg-Müller: 
Skuespiller og tv-værten iscenesatte 
’Pre-order’ servicen for dermed at vise, 
hvor god tid man får til alt muligt andet 
i CPH.

Nicolai Nørgaard: Michelinkokken satte 
i sin film fokus på det brede udvalg 
af F&B, først og fremmest de gode 
muligheder, når de rejsende skal spise i 
CPH og sekundært Food to Fly - at der 
også findes masser af mad tage med 
ombord.

Emma Leth: Modellen og skuespillerens 
film omhandlede ’Shop on arrival’, hvor 
hun satte fokus på alt det, man kan 
handle, når man lander.

Rune Glifberg: Skateboarderen var 
repræsentant for Advantage program-
met og viste, at ens rejse glider lidt 
nemmere, når man er medlem, da man 
får de mange fordele med.
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NY ANALYSE 
KORTLÆGGER DE 
UNGES FORBRUG

De unge har masser af penge at bruge på sig selv, men de 
er meget prissensitive. Det viser en ny stor undersøgelse af 

unges købsmønstre, der også kommer med bud på, hvordan 
CPH skal få en større bid af kagen.
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Måske har du hørt det før. Måske 
har du også lagt mærke til det i din 
enhed. Faktum er under alle om-
stændigheder, at unge rejser mere 
og mere og faktisk så meget, at de 
i dag udgør en tredjedel af alle rej-
sende i CPH. Det er på mange måder 
fint, hvis bare de også ville bruge en 
del af deres rejsebudget på at spise 
og shoppe, som de ældre segmenter 
gør. Det gør de desværre ikke i så 
høj grad endnu. Faktisk køber de 40 
procent mindre end gennemsnittet, 
og det vil CPH gerne gøre noget ved. 
Derfor har analyseinstituttet Epinion 
foretaget en ny stor undersøgelse 
for CPH, der netop kortlægger de 
unges forbrugsmønstre generelt og i 
CPH med det formål at forstå, hvor-
for, og hvad lufthavnen kan gøre for 
at appellere mere til de yngste rej-
sende. Og det er der kommet mange 
interessante konklusioner ud af, 
fastslår Marion Lobedanz Witthøfft, 
chef for analyseafdelingen i CPH.

”Overordnet kan vi se, at de faktisk 
har ret mange penge at bruge. De 
bor som regel hjemme, har ingen 
faste udgifter, ingen forpligtelser, og 
deres rådighedsbeløb kan de bruge 
alene på dem selv. Og det gør de. 
De køber masser af tøj, parfumer og 
kosmetik, de elsker at gå på cafeer, 
men de gør det bare ikke i samme 
stil hos os,” siger hun og påpeger, at 
den helt store udfordring i høj grad 
handler om, hvad oplevelsen af et 
godt prispunkt er.

”De synes, at 50 kroner er mange 
penge, og mange af dem køber 
sjældent noget, der koster over 200 
kroner. Selv om vores varer ikke er 
dyrere end andre steder, så er vores 
prisniveau bare et andet.”

KLARE FORSKELLE I DET UNGE SEG-
MENT

I deres univers kommer lufthavnen 
derfor slet ikke ind på købsradaren, 
og de forbinder ikke CPH med shop-
ping, fortæller hun.

”Ud over prisniveauet er de også 
vant til at have god tid, når de hand-
ler, og det har de ikke oplevelsen af 
her. De er uerfarne rejsende, og de 
er enormt bekymrede for at misse 
deres fly. Det har faktisk overrasket 
mig meget, hvor lidt de forbinder 
lufthavnen med at handle. I min 
egen generation siger alle altid, 
at ’det er så fedt at handle i luft-

havnen’ og at ’de elsker at gå i Tax 
Free’. Vi har altid fra CPH’s side sagt, 
det er en del af rejsen, men nu har vi 
en hel generation, der overhovedet 
ikke kobler de ting sammen. For den 
nye generation er Tax Free ikke Tax 
Free - den verden er væk. De er ikke 
opvokset med ture over grænsen, 
og så rejser de samtidig rigtig meget 
til London og New York, hvor det er 
sjovere at shoppe. For dem er CPH 
mere et knudepunkt og ikke en op-
levelse af begyndelsen af rejsen.”

Undersøgelsen har også formået 
at brække gruppen af unge, som 
normalt segmenteres til mellem 15-
29 år, ned i mindre grupper. Og det 
viste sig at være interessant, siger 
Marion Lobedanz Witthøfft.

”Vi kunne se, at den helt unge grup-
pe, de 15-19-årige, adskiller sig væ-
sentligt. Når de shopper, handler det 
ikke som sådan om købet af en vare, 
men om muligheden for at være ale-
ne væk hjemmefra. Når man bliver 
ældre, bliver det en forkælelsesting, 
hvor det handler om købet snarere 
end oplevelsen af at stå på egne 
ben. Derfor er de helt unge også 
ubetinget dem, der er sværest at få 
fingrene i. De har den laveste pris-
gruppe, og behovet for at være væk 
fra forældrene understøtter CPH 
bare overhovedet ikke, da de ofte 
kommer her med netop familien.”

HELTEDYRKNING OG SOCIALE MEDIER

Og hvordan gør man sig så interes-
sant for den unge målgruppe? Det 
er CPH nu ved at lægge en strategi 
for. En ting er dog sikkert, siger Ma-
rion Lobedanz Witthøfft, dyrkningen 
af helte fylder rigtig meget for de 
unge, og det kan udnyttes, fastslår 
hun.

”Vores seneste kampagner, Explore 
More og Home Delivery, er et godt 
eksempel på, hvordan vi kan tale 
til de unge gennem influenter. De 
dyrker dem rigtig meget. En pige i 
undersøgelsen fortalte, at hun for 
eksempel var begyndt at gå med 
en blå læbestift, fordi hendes idol 
gjorde det. De påvirkes med andre 
ord rigtig meget af, hvad deres helte 
gør, og derfor er influenter også helt 
enormt vigtige og vejen frem, hvis vi 
skal opnå en bedre kommunikation 
med denne målgruppe. Det er der 
ingen tvivl om.”

Derudover handler det ret basalt 
også om at komme ind på deres 
radar. I øjeblikket forholder de unge 
sig slet ikke til CPH som et shopping 
sted, og det skal ændres.

”Vi skal i høj grad benytte sociale 
medier og fortælle dem om relevan-
sen af at shoppe her. Og så er vi selv-
følgelig også nødt til at ramme et 
prispunkt, de kan være med på, hvil-
ket reelt betyder under 200 kroner i 
retail og 100 kroner for F&B.” 

Til gengæld er potentialet der allere-
de i CASC, konstaterer hun.

”Generelt kunne de rigtig godt lide 
lufthavnen, og det er nemt for dem 
her. Alt er på et sted, og det kan de 
rigtig godt lide. De er ikke dem, der 
shopper i sidegader til Strøget, men 
elsker i stedet shopping centre. Vi 
har med andre ord et rigtigt godt 
udgangspunkt for faktisk at ramme 
denne her gruppe,” siger hun og 
påpeger, at det største potentiale 
dog ligger i de 20-29-årige. 

”Når dét at shoppe bliver en ople-
velse, skal vi være der og tappe ind. 
Målgruppen er procentuelt også 
størst over 20 år, så vi har med andre 
ord et rigtigt godt udgangspunkt. 
Det er dem vi skal interessere os for 
– de selvstændige og dem, der gerne 
vil finde noget lækkert til sig selv.”

GODE RÅD TIL SORTIMENTET

Ting, man kan købe uden at skulle 
bruge tid på at prøve det på. I virke-
ligheden alle former for accessories. 
Solbriller, smykker, tørkælder, hatte og 
kasketter. Små ting, man kan gribe i 
forbi farten, og som ikke udsætter dem 
for tidspres.

GAVER KAN GAVNE

Rigtig mange unge bor privat, når de 
rejser, i stedet for på hoteller, da det 
er billigere. Det betyder, at de tit køber 
gaver med. Ofte små, billige gaver som 
chokolade, nips eller souvenirs.

DET KØBER DE

Pigerne: Accessories, billigt tøj samt 
F&B 

Drenge: F&B, gaming, elektronik og 
sport
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SOCIALE MEDIER ER 
’EKSTREMT VIGTIGE’ 
FOR BRANDING AF CPH
CPH vandt i marts prisen for 
verdens officielt bedste Face-
book-side blandt lufthavne 
og er i år også blevet kåret 
som Danmarks bedste virk-
somhed på Sociale Medier 
ved Danish Internet Awards. 
Moni Tornager Andersen, So-
cial Media Manager, fortæller 
her, hvad det er, lufthavnen 
vil og kan på sociale medier.

Hvad er det, I forsøger at opnå i for-
hold til at være tilstede på sociale 
medier? 

”Den overordnede mission er at gøre 
bekendtskabet med Københavns 
Lufthavn til en rejse i sig selv. Det 
skal vi opnå ved dels at være den 
gode vært og tilføje lufthavnen en 
mere personlig profil via bløde vær-
dier og dialog, tilbyde unik viden om 
og indsigt i Københavns Lufthavn 
samt være en tragt til kampagner, 
produkter og fokusområder.”

Hvem er det, der følger Københavns 
Lufthavn på sociale medier?

”Vi arbejder primært med to af luft-
havnens kundesegmenter, nemlig 
Experience- og Selection-kunderne, 
som er dem, der rejser flere gange 
om året, og som godt kan lide at 
ose og blive eksponeret for et bredt 
udvalg af butikker og spisesteder. På 
Twitter er journalister dog også en 
stærkt repræsenteret målgruppe, og 
derfor kanaliseres pressemateriale 
og budskaber af politisk interesse 
som vækststrategi, CSR med videre 
også ud på Twitter i større omfang.”

Hvad er det CPH’s følgere særligt 
liker og deler?

”Videoer virker generelt godt på 

sociale medier, så derfor anvender 
vi det mere og mere. De videoer, vi 
haft størst succes med, er dem, hvor 
vi kan skabe en følelse hos seeren 
og dermed give dem en emotionel 
følelse overfor eller tilknytningsfor-
hold til lufthavnen. Det kan vi især 
se på vores ”CPH Moments”, der er 
en serie, hvor vi følger en oplevelse 
hos en passager – vi har haft én, der 
kom hjem til en speciel velkomst 
efter lang tid i udlandet, et par, der 
flyttede til udlandet og et bryllup, 
der gav tårer i øjnene. Konkurrencer 
fungerer også generelt godt på de 
sociale medier. Vores følgere kan 
godt lide at deltage, dele deres erfa-
ringer og/eller viden, og det skaber 
en form for dialog mellem os som 
lufthavn og dem.”

Hvad er det I kan, siden I har vundet 
så mange priser?

”De priser, vi har vundet i 2016, er 
ikke for enkeltstående kampagner 
eller aktiviteter, men for vores gene-
relle brug af sociale medier. Det har 
vi fordi, vi har en helt klar strategi 
for, hvad formålet med vores tilste-
deværelse på medierne er, hvilke 
emner vi gerne vil kommunikere og 
hvordan vi kommunikerer dem. Der-
udover har vi vist, at vores aktivitet 
på de sociale medier i sidste ende 
skaber værdi i kroner og øre i shop-
ping centret.”

Hvor vigtige er sociale medier i for-
hold til at markedsføre CPH? 

”Ekstremt vigtig. Det er vores ansigt 
udadtil og har stor betydning for 
både shopping centeret såvel som 
CPH’s overordnede image. I septem-
ber 2015 gennemførte vi en analyse, 
der viste, at vores følgere på Face-
book i forhold til en gennemsnitlig 
passager er mere tilbøjelige til at 
komme i lufthavnen i god tid og 
overordnet bruger flere penge, når 
de er her.”

FACEBOOK FØLGERE: 

109.500
INSTAGRAM FØLGERE: 

13.200
TWITTER FØLGERE: 

5.550

PRISER I 2016

DANISH DIGITAL AWARD 16 

Sølvvinder - men der blev ikke givet 
guld

DANISH INTERNET AWARD ’16 

Vinder i kategorien ’Sociale Medier’

MOODIE 16 

Bedste Facebook-side blandt alle 
verdens lufthavne

THE INTERNATIONALIST AWARD 
FOR INNOVATION IN MEDIA 

Sølv for social content
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URBANT PITSTOP 
PÅ VEJ LANDSIDE
Cozy foodcourt tilsat masser 
af sunde alternativer og ’last 
minute’ rejseartikler. Det 
er kodeordene bag det nye 
kommercielle område, der 
skal stå klar i T2 i 2017.

’En sidegevinst ved at udvide Securi-
ty’. Sådan beskriver Anni Thøgersen, 
Business Development Driver fra 
Airport sales, det nye kommercielle 
område, der er ved at tage form i T2 
Landside. 

”Vi fik pludselig en unik mulighed 
for at udvide Landside med 950 
kommercielle kvadratmeter, da 
Security havde brug for mere plads 
til flere passagerer,” siger hun og 
påpeger samtidig, at behovet for at 
løfte området længe har været der.

”Vi gennemførte en række forbru-
geranalyser i 2012 og 2013, hvor vi 

spurgte de rejsende, hvad de syntes 
om produktudbuddet på Landside, 
og der fandt vi, at der var plads til 
forbedringer. De oplevede langt hen 
ad vejen området som en motorvej. 

Det var stressende og stod i skarp 
kontrast til den ’lækkerhed’, de 
forbandt med Airside. Derfor har vi 
selvfølgelig længe gerne ville gøre 
noget for området.”

INSPIRATION FRA STORBYEN

Nu er de første spadestik så taget, 
gravemaskinerne kørt i stilling og 
planerne lagt for de nye kvadratme-
ter, der forventes at stå klar i efter-
året 2017.

”Vi vil gerne skabe et slags pitstop, 
et urbant ’Copenhagen area’, hvor 
vi med enkelthed, råt design og 
storbyfeeling forsøger at skabe et 
indbydende miljø, der appellerer 
til forskellige segmenter. Men det 
er selvfølgelig også afhængigt af, 
hvilke forpagtere vi kommer til at 
samarbejde med, og det arbejde er 
vi kun lige begyndt på.”

Der skal således både være plads til 
forretningsrejsende, der har brug 
for at holde et hurtigt møde inden 
afgang, til de store grupper der rej-
ser sammen og lige skal samles over 
en kop kaffe, til dem der følger eller 
afhenter venner og familie på vej 

ud i verden eller nogle af de 22.000 
havnekortholdere, der ønsker et 
supplement til kantinen.

”Vi skal imødegå mange behov på 
én gang, og det forsøger vi selv-
følgelig at tage højde for i både 
indretning og produktudbuddet. 
75 procent af enhederne kommer 
derfor også til at være inden for 
kategorien F&B,  da det er her, vi ser 
det største potentiale. Vi vil gerne 
løfte området med lidt forskellige 
enheder; sundere alternativer, et 
bredere sortiment, fokus på mere 
grønt, god kaffe og to-go løsninger, 
der appellerer til dem, der eksempel-
vis vil have aftensmad med hjem,” 
siger hun og leder tankerne hen på 
en ’urban foodcourt’.

”Vi arbejder lige nu hen i mod, at 
det bliver selvstændige enheder, 
men fælles seating. Man skal kunne 
sidde og hygge sig, browse lidt rundt 
og blive inspireret af det lækre ud-
valg.”

På retailfronten vil fokus ligge på ’de 
lette løsninger’ som gaver, rejseartik-
ler og ’last minute’ varer.

”Området kommer til at blive et 
godt supplement til Airside, og vi 
frygter overhovedet ikke for kanni-
balisering, da det er forskellige situ-
ationer, man som rejsende befinder 
sig i. Det nye område vil styrke vores 
kundeoplevelse klart, og der vil blive 
en større sammenhæng i lufthavnen 
som hus. Alt i alt forventer vi en 
langt bedre oplevelse for de rejsen-
de, der fremover får en oase midt i 
travlheden på Landside.”

ANNI THØGERSEN
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KØBENHAVNER- 
DARLING ÅBNER 

VINBAR I CPH
’Vin og tapas i verdensklasse’. Kenn Husteds 
ambitioner for sin nye restaurant i CPH er 

store fra start, fastslår han.
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Har du besøgt et af Kenn Husteds populære københav-
ner-etablissementer, ved du, at den mand kan noget med 
råvarer. Fra Bibendum i Nansensgade til Kødbys-darlingen 
Paté Paté eller Værnedamsvejs Falernum. Alle er de syno-
nymer med gode vine, sydlandsk stemning og mad i sær-
klasse. Og nu føjer entreprenøren endnu en restaurant til 
visitkortet, når han åbner CPH’s første vin og tapasbar på 
T3 Torvet til oktober.

”Jeg rejser selv rigtig meget. Alene i år har jeg rejst tre 
ud af seks måneder, hvilket betyder, at jeg har set rigtig 
mange lufthavne. Generelt synes jeg, at de er temmelig 
kedelige. Det er for det meste koncept-forretninger, som 
hvis man gik en tur ned ad strøget i en storby. Det, der 
tænder mig ved at åbne en vinbar i lufthavnen, er, at gøre 
noget andet. Jeg kan godt lide at føle mig hjemme, og jeg 
vil gerne servere vin og tapas i verdensklasse – og så er det 
jo dejligt at kunne få lov til at gøre det i verdens bedste 
lufthavn,” fortæller Kenn Husted om baggrunden for at 
sige ja tak til CPH.

Inspirationen til det nye sted, der også har fået navnet 
Paté Paté, har han som så mange andre af sine vinbarer 
fundet i Spanien. Konceptet er klassiske tapas-retter serve-
ret med et godt glas vin. Og det er ikke kun menukortet, 
der er inspireret af Spanien. Det bliver atmosfæren også. 

”Jeg kan godt lide, at man kommer hinanden ved, derfor 
vil du snarere kunne finde langborde end to-personers 
borde hos mig. Ofte når man får en god oplevelse i udlan-
det, er det fordi, man møder nogle lokale. Jeg elsker det 
spontane møde, og det er det, jeg gerne vil stå for her i 
CPH. Du kan komme ind - lige meget hvem du er - og tale 
med alle, uden at det skal føles forkert.”

STYR PÅ VINEN

Den erfarne restaurant-mager må også siges at vide, hvad 
han taler om. I øjeblikket er han indehaver af syv vinbarer, 
en cafe, to vinbutikker, mens et nyt 300 kvadratmeter stort 
spisested er på tegnebrættet i Ravnsborggade. Og gen-
nem sin karriere i den københavnske mad-branche, er han 
ikke længere selv i tvivl om, hvad det er, der gør, at hans 
madsteder hurtigt forvandler sig til nogle af byens mest 
populære beværtninger.

”Jeg kan min vin. Jeg kan virkelig min vin. Jeg startede 
med at have med vin at gøre, da jeg var 14, og nu er jeg 
lige fyldt 50. Og så kan jeg mine råvarer, fordi jeg selv 
importerer det meste lige fra vin, øl og spiritus til kaffe, 
keramik, olivenolie og charcuteri. Jeg ved med andre ord, 
hvad kvalitet er. Jeg har efterhånden også styr på stemnin-
gen, og jeg er god til at ansætte de rigtige folk, der ved, 
at man skal tage ’sig selv’ med på arbejde. Jeg har ikke så 
mange udlærte tjenere, det behøver ikke at være korrekt 
det hele, så længe de har personlighed og et smil i øjet.”

Lige nu er arbejdstegningerne af det nye sted ved at blive 
færdiggjort, og mens Kenn Husted nørkler med at få skabt 
den helt rette spanske stemning, drømmer han sig hen til 
åbningsdagen i oktober.

”Jeg er superspændt, for jeg har ikke før prøvet at have 
27 millioner potentielle gæster. Jeg er ikke i tvivl om, at 
de rejsende nok skal finde os, og jeg glæder mig til at se 
dem glæde sig over, at de har fundet noget, de ikke havde 
forventet at finde i en lufthavn.” 

»Jeg elsker det spon-
tane møde, og det er 
det, jeg gerne vil stå 
for her i CPH«

HVAD ER DET, I GERNE VIL MED ENHEDEN 
FREMADRETTET?

”Vin og tapas har i mange år ligget øverst i den 
potentialeanalyse, vi får lavet, og derfor gav det  
rigtig god mening. Enheden skal selvfølgelig 
tilbyde det rette udvalg af mad og drikke, der 
er efterspurgt blandt vores passagerer, men vi 
håber også at den samtidig kan være med til at 
give et lille stykke af København, og skabe den 
optimale torvestemning for T3 torvet.”

HVORFOR BLEV DET KENN HUSTED?

”Kenn har stor erfaring med vin og tapas og 
anses og omtales ofte som ’tapaskongen’ af 
samme årsag. Man kan se af hans mange suc-
cesfulde enheder i København, at han er god til 
at tappe ind i det målgruppen gerne vil have. 
Og så ville vi også gerne have en vin-entutiast, 
for på den måde at ramme nogle af de mange 
europæiske passagerer, som måske ikke kender 
Kenn, men som kan se, at her har vi at gøre med 
kvalitetsvin.”

HVAD KAN HAN TILFØRE CPH?

”Passion, kvalitet og et højt serviceniveau.”

JOHN LUNGSTRØM KAHN, CATEGORY 
MANAGER FOR FOOD & BEVERAGE AND 
CONVENIENCE I CPH, OM SAMARBEJDET 
MED KENN HUSTED
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24 kvadratmeter 
med en unik 
beliggenhed
En overskuelig kontrakt og en fælles ’legeplads’. Lufthav-
nens pop-up butik giver CPH og nye lejere mulighed for at 
teste både samarbejde og nye koncepter. 

Blot fire til seks måneder. Så kort 
er den tidsramme,  lejer og CPH 
indgår i forhold til leje af pop-up 
butikken på hjørnet af den store Tax 
Free butik. Og det er der en masse 
fordele ved, fastslår Marina Munk, 
Key Account Coordinator for Special 
Butikkerne.

”Hvis vi vil vedblive med at være en 
stærk spiller på markedet, er det 
vigtigt, at vi hele tiden har en finger 
på pulsen, og ved hvad vores gæster 

efterspørger. Tanken med vores pop-
up er, at vi her har mulighed for at 
teste nye brands og koncepter, og 
se, hvordan det bliver modtaget af 
vores gæster i lufthavnen, inden vi 
indgår en længerevarende kontrakt. 
Det er en unik chance for både CPH 
og en ny forpagter indenfor en 
kort tidshorisont at få testet, om 
produktet fungerer i lufthavnen,” 
forklarer hun og peger på, at samar-
bejdet både er overskuelig i forhold 
til tid og økonomi.

”Det giver helt klart flere relevante 
og i visse tilfælde mindre brands 
’blod på tanden’, og derved får vi 
også testet nye og spændende kon-
cepter af, som ellers ikke ville have  
stiftet bekendtskab med  CPH. Det 
er helt klart en kæmpe fordel – som 
både  lejer og CPH nyder godt af,” 
fastslår hun.

SPÆNDENDE BRANDS MED GOD DY-
NAMIK

Butikken har ligget der siden 2012, 
og der har efterhånden været en 
del forskellige koncepter og brands 
igennem. Senest er det den danske 
virksomhed BeckSöndergaard, der 
har solgt alt fra hårbånd og nøg-
leringe til tasker og tørklæder fra 
pop-up butikkens 24 kvadratmeter. 
Og det gjorde de så godt, at de nu 
er blevet tilbudt en permanent en-
hed i Shopping Centeret, der netop 
er åbnet.

”Når vi kigger på, om pop up butik-
kens lejere er bæredygtige i lufthav-
nen efter endt kontrakt, ser vi ikke 
kun på omsætningen, men sikrer 
os også, at  der er en rød tråd med 
vores strategi om at skabe unikke 
shopping oplevelser, der samtidig 
bidrager positivt til vores shop- og 
brand mix,” forklarer Marina Munk.

Og selv om butikken muligvis er lille, 
er placeringen til gengæld helt unik, 
da Mellem 75-79 procent af alle pas-
sagerer passerer enheden., 

”Vi vurderer altid relevansen af 
et koncept i forhold til det mix af 
stærke internationale brands og 
’local heroes’, som vi ønsker at præ-
sentere i shopping centeret. Den 
lille butik giver os mulighed for at 
stifte bekendtskab med nogle super 
spændende brands med masser af 
drivkraft og god energi. Noget, som 
vi måske ikke ville få mulighed for 
på samme måde – hvis vi ikke havde 
denne enhed.”

»Den lille butik giver os 
mulighed for at stifte 
bekendtskab med no-
gle super spændende 
brands med masser af 
drivkraft og god energi«
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POP UP BUTIKKEN 
GAV BECKSÖNDER-
GAARD ’BLOD PÅ 
TANDEN’
’En drømmestart på vores travel retail satsning’. Sådan 
beskriver Anna Søndergaard, Partner og medstifter af de-
signfirmet BECKSÖNDERGAARD, status efter fire måne-
der i CPH’s pop up butik.

Hvorfor var det interessant for jer at 
komme ud i lufthavnen?

”Fordi vi havde udviklet et ’koncept 
i konceptet’ inden for netop travel 
retail. Det er en af de vækst drivers, 
som vi staser rigtig meget på i for-
hold til vores strategi de kommende 
år, da vi synes, at vores produkter 
passer godt til netop det marked. 
Vi kalder det selv for en  ’one stop 
candyshop’, for der er meget ’grab 
and go’ appeal over vores varer. Vi 
har ikke særligt mange størrelser, og 
vi har i forvejen en del gave-appeal 
over os, hvilket også gør, at vi funge-
rer godt i designbutikker og storma-
gasiner. Vi troede helt ned i maven 
på, at vi ville passe godt ind i travel 
retail konceptet, og vi ville allerhelst 
bruge CPH som startskud til vores 
satsning.”

Hvordan er det gået med lanceringen 
af det nye koncept?

”Helt overvældende faktisk. Vi er 
blevet bekræftet i rigtig mange af 
de teser, vi havde om vores produk-
ter i forhold til travel retail, og vi er 
blevet bekræftet i vores internatio-
nale appeal. I CPH er man hele tiden 
i skarp konkurrence med tiden, men 
folk stoppede faktisk op og blev 
draget af konceptet. Vi har bevist, at 
vi kan sælge bredt, og alle vores pro-
duktgrupper fungerer herude – også 
på tværs af prissegmenter.”

Hvorfor var den relativt korte kon-
trakt interessant for jer?

”For det første var det en rigtig god 
måde at prøve et nyt koncept af på. 
Man kan komme ind – uden nogen 
nævneværdig binding - og genere 
nogle ’learnings’ hurtigt. Og så er 
det samtidig en god mulighed for at 
teste samarbejdet af og lære stedet 
at kende. Set i et bredere perspektiv 
giver det også noget til en lufthavn. 
Jeg har altid være stor tilhænger af 
’pop up’ koncepter, hvor man gen-
nem experience shopping prøver nye 
ting af og giver kunderne en ander-
ledes oplevelse. Der er så god energi 
omkring et pop up projekt, fordi 
det tilfører noget nyt og friskt – det 
er lidt som at holde en fest. Og vi 
har gået til projektet med den ind-
stilling, at vi virkelig skulle give alt, 
hvad vi havde, og skabe den bedst 
mulige shop. Også selvom den kun 
skulle eksistere i fire måneder.”

Nu har I fået en rigtig enhed – hvor-
for ville I gerne blive i CPH?

”For det første var pop up butikken 
en stor succes - også mere, end hvad 
vi havde turde håbe på. Vi fik god 
respons på både konceptet og de 
tørre tal. Men jeg vil også gerne 
fremhæve samarbejdet med CPH. 
Det har været superfedt, og vi var 
enige om, at det var en partner, vi 
gerne ville lave mere sammen med. 
Vi kunne faktisk slet ikke bære, hvis 
vi skulle sige farvel efter fire gode 
måneder i pop up butikken. Og så 
blev vi jo bekræftet i, at travel retail 

satset som en del af vores vækststra-
tegi holder. Derfor var det oplagt 
at bygge videre på det momentum, 
pop-uppen havde skabt. Der er også 
noget ekstremt rigtigt i, at vi åbner 
vores første konceptbutik i CPH. 
Det er vores hjemmemarked og en 
ekstremt profileret lufthavn, hvilket 
selvfølgelig er en drømmestart på 
hele vores travel retail udrulning. Nu 
arbejder vi på at komme videre her-
fra. Vi er i meget kraftig dialog med 
et antal lufthavne, både hvad angår 
pop up butikker og permanente 
enheder, og vi regner med, at vi over 
de næste 12 måneder åbner i en del 
flere lufthavne. Vi har virkelig fået 
blod på tanden efter CPH”.
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Hvordan ser du fremtidens betalings-
muligheder? 

”I takt med, at alle danskere over de 
næste par år får kontaktløse kort, 
og flere og flere begynder at bruge 
mobilen som betalingsmiddel, vil vi 
vænne os til at betale blot ved at 
føre kort eller telefon op til termi-
nalen, og så kun indtaste koden, når 
købet er over 200 kroner. Kontanter, 
som jo er den dyreste betalingsform 
for samfundet, er i dag mest ud-
bredt, når man skal foretage små-
køb, og her er kontaktløse betalin-
ger et meget stærkt alternativ, fordi 
det går hurtigt og er mere bekvemt. 
Med over 2,2 millioner Dankort ud-
stedt med kontaktløse funktioner og 
mere end seks millioner kontaktløse 
betalinger udført alene i juni 2016, 
har danskerne da også for alvor fået 
øjnene op for den hurtige betalings-
mulighed. Senere i år går vi skridtet 
videre og giver folk mulighed for at 
gennemføre en kontaktløs betaling 
blot ved at holde sin smartphone 
over en terminal.”

Hvad er det mobilbetaling kan i for-
hold til traditionelle betalingskort?

”Mobilen er efterhånden blevet 

omdrejningspunkt for mange ting 
i vores dagligdag, og vi kan nogle 
gange komme afsted hjemmefra 
uden vores betalingskort og pung, 
men aldrig uden telefonen. Udvik-
lingen i forhold til betalinger bliver 
de kommende år at øge værdien ved 
at bruge mobilen som betalingsmid-
del, fordi der her er mulighed for at 
tilbyde en række ekstra services for 
forbrugeren, som de vil opleve giver 
dem en merværdi. Vi kan få vores 
loyalitetspoint krediteret og rabatter 
trukket automatisk, og kvitteringen 
leveres direkte på telefonen umid-
delbart efter købet er afviklet. Der-
med vil mobilen blive et stadig stær-
kere alternativ til det fysiske kort og 
det vil gøre, at man i højere grad vil 
se mobilen som omdrejningspunkt 
for betalinger.”

Hvor stort regner du med, at mobil-
betaling kommer til at blive? 

”Det tager rigtig lang tid at ændre 
betalingsvaner – det ligger ofte i 
håndleddet og det er ikke noget vi 
nødvendigvis tænker over, før vi skal 
til at gøre tingene anderledes. Man-
ge danskere vil fortsat være mest 
komfortable med at betale med det 
fysiske kort, og det vil fortsat være 

en mulighed. Samtidig vil der være 
en lille gruppe, som ikke har eller 
ønsker at have en smartphone. Vi 
vurderer dog, at der vil ske et grad-
vist skifte, hvor mobilen bliver det 
foretrukne betalingsmiddel, og at 50 
% af alle betalinger i 2020 vil ske via 
mobilen.”

Hvornår betaler ‘alle’ kunder med 
mobilen fremfor et traditionelt Dan-
kort? 

”Efter 2020 vil det mobile Dankort 
måske være det foretrukne, men 
jeg tør ikke spå om, hvornår de 
fysiske kort forsvinder, og om det 
nogensinde sker. Det er forbrugerne, 
der bestemmer det. I Norden, og i 
Danmark i særdeleshed, er vi forrest 
i den internationale udvikling inden 
for digitalisering af betalinger, men 
når vi ser på resten af verden, er det 
ikke alle, der er nået lige så langt. 
Mange steder uden for Europa bru-
ger man stadig magnetstriben, når 
man betaler. Så når vi vil bruge vores 
kort internationalt, vil det altid være 
den laveste fællesnævner, der dikte-
rer tempoet for sådan en udvikling. 
De fysiske kort vil bestå, så længe 
der stadig er lande, der benytter 
dem. Vi (Nets) skal sikre, at Dankort 

FREMTIDENS 
BETALINGER ER MOBILE 

– OG VENTER LIGE 
RUNDT OM HJØRNET

Køb, der tidligere blev foretaget med kort eller kontanter, vil 
inden længe blive trukket direkte fra mobilen. Connect har 
taget en snak med Jeppe Juul-Andersen, SVP hos NETS og 
ansvarlig for Dankort, om, hvordan man som virksomhed i 

fremtiden vil modtage betaling for sine varer.
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NU BLIVER DET 
NEMMERE AT HAND-
LE ONLINE I CPH
Lufthavnen skal være med helt fremme på fremtidens be-
talingsmuligheder og har netop lanceret første bud på et 
betalingssystem, der gør online køb meget lettere.

Det skal være nemt at foretage 
køb i Københavns Lufthavn. Derfor 
lancerede CPH i juni et fælles on-
line betalingssystem på cph.dk, der 
gør det lettere at gennemføre køb 
via mobilen. Systemet hedder CPH 
Easy Pay og er knyttet til Advanta-
ge-programmet, hvor kunderne nu 
har mulighed for at gemme kortop-
lysninger, så fremtidige betalinger 
bliver enklere. Og det er der allerede 
mange kunder, der har benyttet sig 
af, siger Jonas Levring, Digital Bu-
siness Development Manager i CPH 
og medudvikler af projektet. Siden 
lanceringen har 44 procent af alle 
kunder således gemt deres betalings-

kortoplysninger i forbindelse med et 
køb online.  

”Det er smart, fordi vores egen par-
keringsforretning for eksempel har 
mange kunder igennem. Vi tilbyder 
dem nu, at de kan gemme deres 
kortoplysninger, så de fremover ikke 
behøver at taste deres kontooplys-
ninger ind, hver gang de ønsker at 
handle,” siger han og påpeger, at 
det dermed bliver ’lettere’ for kun-
derne at benytte sig af andre online 
tilbud som Food to Fly og Home 
Delivery.

”Du behøver ikke sidde og fumle 
med kortet hver gang, du skal fore-
tage et køb. Derfor vil det også være 

med til at øge konverteringen for 
butikkerne, da det dels kan motivere 
de rejsende til genkøb og dels gøre 
det nemmere at købe i forretningen. 
Det er naturligt for os hele tiden at 
hæve serviceniveauet i lufthavnen 
generelt – og det gælder selvfølgelig 
også på betalingsfronten.”

ET MARKED I UDVIKLING

Derfor holder CPH’s digitale forret-
ningsafdeling også nøje øje med 
udviklingen på netop mobilområdet 
og betalingsmuligheder generelt. 

”Det er utroligt vigtigt, at vi under-
støtter de betalingsinstrumenter, 
som vores kunder er vant til at 
bruge, og som de har tillid til, da 
det er afgørende for, om de lægger 
penge hos os. Og der er stor forskel 
på, hvordan de er vant til at betale 
for deres varer afhængigt af, hvor 
i verden de kommer fra. I Danmark 
kender vi MobilePay og Swipp, men 
i Kina er ’Alipay’ kæmpestort. Ki-
nesiske kasseapparater scanner en 
kode fra kundernes mobiltelefon, 
og så betaler man den vej igennem. 
Automatisk Tax Refund kører for 
eksempel også via Alipay. Markedet 
er i rivende udvikling, og herhjemme 
er vi blot begyndt at kradse i overfla-
den,” fastslår Jonas.

følger med tiden og den teknologi-
ske udvikling, der åbner for nye må-
der at betale på. Så må forbrugerne 
afgøre, om de på et tidspunkt er 
modne til, at alle betalinger kan ske 
på mobilen.”

For at få integreret Dankort på så mange danske 
smartphones som muligt, vil Nets udvikle en 
løsning i to dele. De cirka to millioner smartp-
hones med en aktiv NFC funktion (Near Field 
Communication) vil allerede kunne bruges til 
betalinger på samme vis som kontaktløse kort. 
Smartphones uden en aktiv NFC-funktion (pri-
mært iPhones) vil komme til at bruge en løsning 
baseret på QR-koder eller Bluetooth. Butikkerne 
er i øvrigt nødt til at foretage justeringer af deres 
terminaludstyr for at kunne modtage betalinger 
fra smartphones.
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NYE MODULER 
AF E-AKADEMIET 
ZOOMER IND PÅ 
CPH
Den 1. september lancerer E-akademiet anden fase af 
’5 Star Host’-uddannelsen. Fokus er stadig på ’det gode 
værtsskab’, og denne gang sætter de nye aktiviteter luft-
havnsspecifikke situationer under lup.

Et kort, en kuglepen og et mobilka-
mera. Så er du klar til at løse en af 
prøverne i de nye aktiviteter, som 
E-Akademiet lancerer den 1. septem-
ber. Aktiviteten er bygget op som en 
fysisk skattejagt i lufthavnen, der har 
til formål at gøre shoppingcentrets 
ansatte fortrolige med, hvor for ek-
sempel puslerummet, rygeloungen 
eller bederummet er lokaliseret. På 
den måde kan man som ansat i CASC 
fremover hurtigt hjælpe passagerer, 
der er faret vild. 

Derudover handler E-Akademiet 2.0 
også om kinesiske rejsende, konflikt-
håndtering, havnekortsadfærd i CPH 
samt et kort brush-up af modulerne 
i fase et.

”Det, der især er anderledes i denne 
fase, er, at vi er gået i dybden med 
lufthavnsspecifikke problemstillin-
ger. Lufthavnen er en helt unik ar-
bejdsplads, og det har vi haft fokus 
på at adressere,” forklarer Christian 
Haahr Jensen, psykolog og lærings-
specialist fra virksomheden Assima, 
der står bag platformen og det nye 
indhold.

BARREN ER HÆVET

En undersøgelse blandt de ansatte 
i shoppingcentret har givet Assima 
gode input til, hvordan E-Akademiet 
generelt kunne gøres endnu bedre. 
Og det har virksomheden taget ud-
gangspunkt i, da de designede de 
nye aktiviteter, siger han.

”Det, brugerne især sagde, var, at 
indholdet gerne måtte være sværere 
og gå mere til kanten. Den opfor-
dring har vi taget til os, og derfor vil 
de ansatte også opleve, at det ikke 
længere er muligt blot at klikke sig 
igennem indholdet, uden at tænke 
sig om – selvom det nu aldrig har 
været hensigten, at man skulle gøre 
det”, siger Christian Haahr Jensen og 
fortsætter: 

 ”Vi har tilføjet en række nye svar-
muligheder, og vi har især haft fokus 
på at gøre dilemmaerne sværere og 
mere tvetydige for på den måde at 
skabe mere debat.”

KONKRETE REDSKABER I HVERDAGEN

Formålet med anden fase af 5 Star 
Host er, præcis som det var i første 
fase, at hjælpe de ansatte med at 
blive bedre til deres arbejde. For at 
sikre, at så mange som muligt går 
gennem de nye aktiviteter, fortsæt-
ter de konkurrenceelementer, der 
også er kendt fra den første fase.     

”Konkurrencer er gode i lærings-
sammenhænge, fordi de forstærker 
engagementet – især i en perfor-
mancekultur som den, der er i et 
shoppingcenter. Men det er vigtigt 
at understrege, at det er indholdet 
og ikke konkurrencerne, der rykker 
noget for de ansatte. De skal delta-
ge, fordi de her får en unik mulig-
hed for at udvikle nogle konkrete 
færdigheder, som de kan bruge til at 

DE FEM NYE AKTIVITETER

GENOPTJENINGSAKTIVITETEN

Opsummering af fase 1

CASC EMPLOYEE APPEARANCE

Havnekortsadfærd for de ansatte i luft-
havnen.

CONFLICT MANAGEMENT 

Håndtering af kritiske og utilfredse 
kunder

FOCUS ON CULTURAL DIFFERENCES 

Fokus på kinesiske gæster, og hvordan 
man servicerer dem bedst

FIND YOUR WAY 

Bliv fortrolig med shopping centerets 
services

KATHRINE DRASTRUP KEY ACCOUNT 
COORDINATOR OG PROJEKTLEDER PÅ E-AKADEMIET
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E-Akademi-
et gav øget 
omsætning 
hos World 
of Delights
Luna Hvid, Business Unit 
Manager hos World of 
Delights, har haft alle 44 
ansatte igennem E-Akad-
emiets første moduler, og 
resultatet er ikke til at tage 
fejl af. Både omsætningen og 
Mystery Shopping Scoren er 
steget markant.

Hvad var dine første tanker om 
E-Akademiet?

”Først tænkte jeg ’åh nej, hvordan 
skal vi dog få tid til det?’. Men jeg 
opdagede hurtigt, hvor store kvali-
teter der lå gemt i det. Og nu elsker 
jeg det. ”

Hvordan har du brugt det?

”Jeg har brugt det som en mulighed 
for at hæve serviceniveauet generelt 
i de fire butikker. Det høje serviceni-
veau er netop det, der gør, at CASC 
har vundet prisen for Europas bedste 
shopping center syv år i træk, og 
derfor er det vigtigt, at vi prioriterer 
det. Men en ting er, hvad jeg som le-
der mener, noget andet er de ansat-
te, og de har været meget positive 
gennem hele forløbet. De har taget 
imod modulerne med åbenhed og 
begejstring. Det er selvfølgelig altid 
grænseoverskridende, når man skal 
lade sig observere, for vi har jo alle 
stærke og svage sider, men de ved 
også godt, at jo mere de tør vove sig 
ud af komfortzonen og sætte deres 
personlighed på spil, jo større forskel 
gør de for passagerene. Det kræver 
lidt mod at udstille sig på den måde, 
men de fandt også ud af, at E-Aka-
demiet gav dem en mulighed for at 
rykke sig personligt og bruge mig 
som coach.”

Hvad har enheden fået ud af det?

”Jeg har haft alle 44 medarbejdere 
igennem, og jeg ser det som en slags 
investering – både for den enkelte 
medarbejder og i særdeleshed for 
enheden. På de knap otte måneder, 
der er gået, har vi set en klar pro-
centuel stigning i vores omsætning, 
vi har fordoblet vores Mystery Shop-
ping Score fra 50 til mellem 95 og 
100 i alle vores fire butikker og vun-
det CPH’s pris for ’Største fremskridt’ 
ved Retail Academy festen. Det er 
med andre ord ret målbart, hvad vi 
har fået ud af det, og det er genialt, 
hvis du spørger mig.”

Hvad har dine ansatte fået ud af det?

”De fleste skulle skubbes lidt i for-
hold til at turde give en personlig 
service og lidt mere af sig selv. Men 
de er blevet langt mere trygge i det 
nu. Flere har også nævnt, at de har 
været glade for at få erfaring med at 
bruge nogle af de særlige tilbud, vi 
har herude, som Shop On Arrival og 
Pick Up On Return. E-Akademiet har 
integreret nogle nye gode vaner i 
dagligdagen, og services, som vi ikke 
brugte før, bruger vi nu dagligt.”

Vil du bruge det igen, når der til sep-
tember kommer nye moduler?

”Ja! Vi har i den grad fået blod på 
tanden, og vi vil altid gerne tage ser-

vicen til et endnu højere niveau. Det 
er også fedt, at vi i CASC arbejder 
sammen mod et fælles servicemål. 
Mange andre steder står man kun i 
sin egen enhed, men her i CPH er vi 
’Five Star Hosts’ og sammen om det. 
Vi står ikke bare på vores egen lille 
ø, og det er jeg ret vild med. Der-
udover har vi også fået et nyt mål 
at arbejde hen i mod. Nu vil vi være 
permanente medlemmer af ’Klub 
100’.”

tackle svære situationer i deres dag-
ligdag,” siger Katja Meier Marcus-
sen, projektleder fra Assima.

Hun peger på, at indholdet også har 
fået mere ’kant’.

”Det, brugerne primært vil opleve, 
er, at blive udfordret mere. Spørgs-
målene i de nye aktiviteter kræver, 
at brugerne reflekterer mere over 
forskellige scenarier, og vores for-
håbning er, at de efterfølgende vil 
føle, at de har fået et godt udbytte 
af den tid, de har investeret. Nu glæ-
der vi os bare til at se, hvordan de 
nye aktiviteter bliver taget i mod.”

OM LUNA HVID

53 år og Business Unit Manager hos World of 
Delight. Hun begyndte på jobbet i CPH i oktober 
2015 efter 13 år i modebranchen som blandt 
andet selvstændig designer og jobs inden for 
salg og service.

LUNA HVID UNDERVISER EN AF SINE 
ANSATTE I E-AKADEMIET
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VARER LEVERET TIL 
DØREN ER EN NATURLIG 
UDVIKLING FOR CPH
Shop.cph.dk skruer endnu en gang op for servicen og har 
siden først på sommeren tilbudt de rejsende at få varer købt 
online leveret direkte på privatadressen. Potentialet er stort, 
men formidlingsopgaven svær, siger Jonas Müller fra E-Com-
merce.

’En service folk forventer, men en 
kæmpe marketingsopgave’. Så-
dan beskriver Jonas Müller, head 
of E-Commerce, CPH’s nye service, 
Home Delivery.

”I 2016 forventer folk at få deres va-
rer, når det passer dem - også hos os. 
Men udfordringen med at få vores 
kunder til at forstå, at man kan og 
må det, er kæmpe stor. Vi har tilbudt 
servicen siden 7. juni i år, og det er 
en kæmpe marketingsopgave at øge 
kendskabet til det og få folk til at 
turde prøve det,” forklarer han.

For netop at sætte fokus på den nye 
service lancerede CPH over somme-
ren en ny digital kampagne på tværs 
af diverse online nyhedssites og so-
ciale medier. Kampagnevideoen med 
skuespilleren Stephania Potalivo er 
på nuværende tidspunkt vist over 23 
millioner gange, og 85 procent af 
den danske befolkning er dermed 
allerede blevet eksponeret for den.

”Vi skal selvfølgelig lave en opføl-
gende undersøgelse, hvor vi ser på, 
om folk rent faktisk har forstået 
budskabet. Men indtil videre er det 
da en virkelig god start,” siger Jonas 
Müller. 

LANGSIGTET STRATEGI

Potentialet er da også til at tage føle 
på, siger han, og henviser til en test, 
E-Commerce har foretaget af alle, 
der har benyttet den nye service. 

”66 procent synes, det er en god 
eller en rigtig god service, og 81 
procent vil anbefale den til andre. 
Det tyder med andre ord på, at vores 
markedsindsats passer.”

Men derfra og til at det bliver en 
naturlig del af rejsen for den kritiske 
masse er mere kompliceret.

”Jeg tror, det vil vækste ret pænt år 
for år og mangedoble salget. Men 
før det for alvor fylder noget, skal vi 
nok tre år frem,” pointerer han.

Konkret arbejder CPH i øjeblikket på 
at tappe ind i for eksempel Advanta-
ge, når kunder for eksempel booker 
en parkering.

”Så skriver vi til dem, om ikke de 
også skulle handle i shoppen og få 
varerne leveret. Vi kommer sandsyn-
ligvis ikke til at køre store TV-rekla-
mer på nationalt TV, for det kræver, 
at man rejser, før det er interessant.”

KVINDER ER PRIMÆR MÅLGRUPPE

De primære kunder, Jonas Müller 
forventer vil benytte sig af Home 
Delivery, er især kvinder fra hoved-
stadsområdet.

”Kvinder omkring 40 år er dem, der 
nethandler allermest. De passer også 
godt ind i den passagersammen-
hæng vi har og er repræsenteret i 
både business og leisure rejsende,” 
siger han og peger på en under-
søgelse fra FDIH, Foreningen for 
Dansk Internet Handel, der viser, at 
35 procent af dansk retail i 2020 vil 
blive købt online – heraf 40 procent i 
udenlandske webshops.

”Flere og flere oversøiske webshop 
som Amazon, Zalando og Ebay tap-
per ind i dansk retail, og det er nog-
le af de steder, vi som danskere læg-
ger allerflest penge. Det skift skal vi 
også kunne tappe ind i. Hvis ikke vi 
laver satsningen nu, klikker folk bare 
viderepå næste link, hvor der er mu-
lighed for at købe samme type varer. 
Det går rigtig stærkt, og derfor er en 
satsning på vores webshop en rigtig 
god ide.”
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