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DEN RETTE 
MUSIK ØGER 
DIT SALG
En analyse fra Epinion viser, at musik betyder langt mere for 
kunders købelyst, end de fleste måske tror. Derfor er lyd også 
noget, man er nødt til at tage dybt seriøst på det kommer-
cielle plan, siger Asger Christensen, der står bag undersø-
gelsen.

Den rette musik kan få flere til at 
købe mere. Det fastslår Asger Chri-
stensen, manager hos analysebu-
reauet Epinion, der står bag en stor 
undersøgelse af, hvordan kunder 
påvirkes af musik i Billund Lufthavn. 
Analysen viste blandt andet, at om-
sætningen af vin og spiritus steg 

med 13,6 procent per rejsende, når 
klassisk musik strømmede ud af høj-
talerne mod en stigning på 4,3 pro-
cent, når musikken var mere rytmisk.

”Tempoet har en stor betydning for 
kunders købsmønstre. Generelt kan 
man sige, at rolig, klassisk musik får 

kunder til at stoppe op og give sig 
god tid. Har man en restaurant vil 
rolig musik for eksempel få folk til at 
sidde længere tid og bestille mere, 
mens hurtigere, rytmisk musik passer 
godt til ’fast food’ koncepter, hvor 
kunderne skal bestille og spise hurti-
gere,” forklarer han og påpeger, at 
volumen-knappen også har afgøren-
de betydning.

”Generelt kan man sige, at høj musik 
tiltrækker et ungt publikum, mens 
en lav volumen tiltrækker et ældre 
segment. Har man en stilfuld, hig-
hend butik passer lav, klassisk musik 
som regel ganske godt til koncep-
tet.”

FIND DIT TEMPO

Generelt ligger der en stor misforstå-
else i brugen af musik kommercielt, 
siger Asger Christensen. For mange 
tror, at det handler om smag, kun-
dernes såvel som de ansattes, men 
det kunne ikke være mere forkert, 
påpeger han.

”Folk er ikke særlig bevidste om, 
hvor vigtig den rigtige musik faktisk 
er. Man er nødt til at tænke mere 
strategisk og gå til det med faglig-
hed for det rangerer på samme ni-
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»Folk er ikke særlig 
bevidste om, hvor 
vigtig den rigtige 
musik faktisk er. Man er 
nødt til at tænke mere 
strategisk og gå til det 
med faglighed«

veau som for eksempel belysningen. 
Hvis belysninger er dårlig, går det 
ud over salget, og hvis lydende er 
støjende, gider folk ikke være i din 
butik,” siger han og uddyber:

”En god lyd trækker folk ind, mens 
en dårlig lydside frastøder.” 

Og det er desværre ikke nok bare at 
tage en spilleliste fra Spotify, siger 
han. Der vil være alt for voldsomme 
temposkift. Hvis man vil have et 
godt resultat, er man nødt til at gå 
nøje ind i det.

”Man skal begynde med at tænke 
over, om man vil have folk op eller 
ned i tempo. En grov tommelfinger-
regel er, at restauranter og en stor 
del af retailbutikkerne skal forsøge 
at sætte kundernes tempo ned, 
mens dem, der appellerer til de unge 
købere skal op i tempo.”

DE RETTE ASSOCIATIONER

Dernæst skal man overveje, hvad 
musikken skaber af associationer hos 
kunderne. For al musik skaber asso-
ciationer, og bemærkelsesværdigt 
nok viser undersøgelser, at når to 
mennesker fra vidt forskellige lande 
og kulturer hører det samme stykke 

musik, får de den samme association. 

”Den viden er på sin vis ret fordel-
agtigt, når man har en butik i en 
lufthavn med mange forskellige 
kundesegmenter. Og her gælder det 
overordnet om at skabe en associa-
tion hos den enkelte kunde om, at 
’her hører jeg til’. Musik kan påvirke 
en social mekanisme, og hvis steder 
lyder af kvalitet, så vil man også se, 
at kunderne ikke køber det allerbil-
ligste på for eksempel menukortet, 
da det ikke passer til stedet,” forkla-
rer han og fremhæver radioen som 
’100 procent no-go’.

”Du må aldrig bare tænde for ra-
dioen. Du har ikke kontrol over 
spillelisten, og den vil være alt for 
ujævn og konstant afbrudt af tale. 
Når musikken fungerer kommercielt 
tænker kunderne ikke over lyden, 
men det kommer de til, så snart vær-
terne begynder at tale.”

EFFEKT PÅ PERSONALET

Musik er med andre ord en ’grund-
læggende måde at manipulere med 
folk på, som de ikke kan undgå’, for-
klarer Asger Christensen. For vores 
kroppe reagerer instinktivt på tempo 
og volumen på en helt anden måde 
end for eksempel det visuelle. Det er 
vi meget bedre til at blokke af, men 
lyde kan vi ikke vælge ikke at høre, 
fastslår han.

”Når man spiller musik for folk, der 
sover, kan man se, at det for eksem-
pel påvirker deres hjernebølger, hjer-
terytme, hormoner og vejrtrækning. 
Selv folk der er bedøvet kan man 
måle musikkens indvirkning på. Det 
viser lidt om, hvor meget lyd faktisk 
påvirker os.”

Og den rette musik betyder ikke kun 
bonus på bundlinjen, det har også 
en god effekt på personalet, siger 
han.

”Ud over at det kan lokke nye kun-
der i butikken og få flere til at bruge 
flere penge, så viser mange undersø-
gelser også, at 80-90 procent af alle 
medarbejdere gerne vil have musik 
til arbejdet. Det bliver set på som en 
hjælpende kollega, især hvis man er 
meget alene på jobbet. Derfor giver 
det faktisk rigtig god mening, at 
man kigger sit musikvalg grundigt 
efter i sømmene.”

CPH OPSÆTTER HØJTALERE I 
ALLE ENHEDER

En nyt lydprojekt er i fuld gang i CPH. 
Alle enheder får i løbet af de næste 
par uger opsat højtalere og etableret 
et særligt stik, så hver forpagter selv 
kan spille musik fra for eksempel 
iPhones eller iPods.

Højtalerne opsættes dels, fordi CPH 
skal kunne slukke for al musik i CPH, 
hvis der er behov for at evakuere folk, 
og dels for at give enhederne mulig-
hed for at kunne opnå et højere salg 
via musikken. Arbejdet begynder i T3 
omkring midten af december og stræk-
ker sig frem til midten af februar 2017. 
Herefter fortsætter etableringen på Ny-
torv i foråret 2017, mens arbejdet i T2 
efter planen vil pågå i efteråret 2017 
indtil foråret 2018. Arbejdet vil blive 
udført om natten, så det er til mindst 
mulig gene for den daglige drift.

OM UNDERSØGELSEN

BAGGRUND

Billund Lufthavn ønskede at få de rejsende ned i 
tempo efter Security og få flere til at købe mere. 

SÅDAN GJORDE DE

Epinion testede ét område af gangen i Billund 
Lufthavn, fx Cosmetics & Perfume. Hver anden 
dag blev der spillet musik – klassisk eller rytmisk 
– og hver anden dag ingenting. Efter at have 
spillet hver genre i en måned i hvert retailområ-
de, analyserede de købsadfæren hos de rejsende 
ved at se på omsætningen via kasseboner.

RESULTATER FOR RYTMISK MUSIK

COSMETICS & PERFUME

Omsætning per kunde steg med 2,6%

Kundeandelen faldt med 2,1%

Omsætning per PAX steg med 0,6%

VIN & SPIRITUS

Omsætning per kunde faldt med 0,5%

Kundeandelen steg med 5,3%

Omsætning per PAX steg med 4,3%

RESULTATER FOR KLASSISK MUSIK

COSMETICS & PERFUME

Omsætning per kunde steg med 3,8%

Kundeandelen steg med 4,5%

Omsætning per PAX steg med 8,8%

VIN & SPIRITUS

Omsætning per kunde steg med 9,4%

Kundeandelen steg med 3,2%

Omsætning per PAX steg med 13,6%
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»CPH ER EN AF VERDENS 
BEDSTE LUFTHAVNE 

- DET SKAL DEN OGSÅ 
VÆRE ONLINE«

Det skal være lettere for de rejsende at finde den information, 
de har brug for på cph.dk samtidig med, at sitet har samme 

eksklusive ’look and feel’ som resten af lufthavnen, siger Trine 
Sørensen fra Commerce, der står bag relanceringen.
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»Vi vil gerne have 
folk til at bruge 
flere penge ved, at 
de forbereder sig 
hjemmefra«

Klikker du ind på cph.dk, vil du nok 
opdage, at sitet har fået en markant 
ansigtsløftning. Faktisk er det ikke 
blot det ydre, der er blevet forfinet, 
også strukturen er forsimplet, så 
navigationen er langt mere intuitiv. 
Det forklarer Trine Sørensen, Digital 
Business Development Manager i 
Commerce-afdelingen.

”Før i tiden havde vi tre sites, cph.
dk, shop.cph.dk og siden hvor du 
booker parkering, som lå hver for sig 
og havde hver sit ’look and feel’ og 
forskellige navigationer. Nu har vi 
strømlinet dem alle tre og gjort dem 
ens, så du som rejsende føler, at den 
digitale lufthavnen er ét og samme 
site,” siger hun og peger på, at den 
lækre oplevelse, de rejsende får i 
shopping centeret, også skal afspej-
les online.

”Brugerne stiller høje krav til de 
digitale løsninger, og vi skal kunne 
imødekomme deres behov på lige 
fod som alle andre digitale platfor-
me.”

Foruden at skabe en følelse af en 
sammenhængende lufthavn, så 
handler projektet også om at give 
passagererne mulighed for at forbe-
rede sin rejse hjemmefra.

”Mange undersøgelser viser, at vores 
rejsende ’researcher online og pur-
chaser offline’. Hvis vi kan give dem 
en god start online, så de er velfor-
beredte, når de ankommer. På den 
måde er vi et vigtigt værktøj for den 
vækst, der er i centeret,” siger hun.

FØRSTE MÅLINGER ER EN SUCCES

For nogle er det hverdag at rejse, 
men for mange andre er det en stor 
begivenhed. De undersøger en hel 
masse i forvejen, og hvis CPH kan 
styrke den nysgerrighed, betyder det 
også, at oplevelsen kan starte hjem-
mefra, pointerer hun.

”Vi vil gerne have folk til at bruge 
lidt ekstra penge ved, at de forbere-
der sig hjemmefra. Vi skal vise dem, 
at selv om du gerne vil købe en DIOR 
parfume, så kan du også få alt det 
her andet fra DIOR, som vi måske 
ovenikøbet kun har i lufthavnen. Det 
handler ikke kun om konvertering 
på sitet, men i høj grad om at få de 
rejsendes øjne op for udbuddet i 
shopping centeret.”

Indtil videre ser det ud til, at den nye 
struktur og design giver bonus. CPH 

har allerede fået de første målinger, 
og overordnet finder brugerne det 
rigtig nemt og intuitivt, siger Trine 
Sørensen.

”Vi har forsøgt at vende tankegan-
gen om, da vi skulle designe det nye 
site – for hvad er det en bruger, der 
ikke kender CPH, som vi gør, søger 
efter, når vedkommende klikker ind 
på cph.dk? Og vi kan allerede nu se, 
at de faktisk godt kan finde rundt. Vi 
har en utrolig lav ’bounce rate’ (hvor 
mange der forlader et site efter at 
have set første side, red.)og til trods 
for, at mange virksomheder oplever 
et fald i konverteringen efter et 
re-design, så er det ikke noget, vi har 
mærket. Det er jeg ret stolt af - især 
set i lyset af, at vores målgruppe er 
så bred, som den er,” siger hun.

For hvor lægger man snittet, når 
man har hele Danmarks befolkning 
som målgruppe?

”Vi skal kunne favne tante Tove på 
70 år og ’first moveren’ på 18 år. Vi 
har en ekstremt bred målgruppe, og 
det har helt klart været en udfor-
dring. Brugervenligheden skal derfor 
sidde lige i skabet. Alle skal kunne 
være med, og det dur ikke, hvis vi 
taber nogen.”

ANDEN RUNDE STARTER NU

Næste step er, at sitet skal finpudses 
og personaliseres. 

”Vi skal møde de rejsende der, hvor 
de er lige i øjeblikket. Når de står 
i lufthavnen, så skal vi ikke vise 
dem reklamer for at forudbestille 
TAX FREE-varer, men i stedet en re-
staurant- og butiksoversigt eller en 
artikel om, at de også kan shoppe, 
når de lander igen. Er de Advan-
tage-medlemmer, skal vi vise, hvor 
mange point de har at bruge, og er 
de ikke medlemmer, skal vi vise dem 
fordelen ved at blive det.”

Arbejdet er netop gået i gang, og 
det forventer Trine Sørensen sig me-
get af.

”Det bliver helt vildt spændende, og 
jeg glæder mig rigtig meget til at se, 
hvad det bærer med sig.”

TRINE SØRENSEN

• Multimediedesigner med speciale i 
digital udvikling

• Har en baggrund fra modebranchen 
og IT branchen

• Har været ansat i CPH siden septem-
ber 2015

• Fokusområder: Digital udvikling af 
platformen, hvor konvertering og 
brugeroplevelser (UX) er de primære 
fokusområder
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Brugervenlighed, behov og relevans. Tre ting, der afgørende 
for, om ens webshop får succes. Malene Hougaard Stokholm 
fra E-Commerce gør dig her klogere på, hvordan CPH arbejder 
strategisk med shop.cph.dk, så de rejsendes incitament til at 
købe mere styrkes – online såvel som offline.

Hvad er generelt vigtigt at tænke på, 
når man opbygger et site?

”Man skal i bund og grund imøde-
komme de forventninger, kunden 
har, uanset om man sælger et pro-
dukt eller tilbyder en service. Kun-

den har et formål med besøget og 
for at have et rigtig godt site, skal 
man identificere kundernes behov, 
så man er i stand til at møde dem 
med den information, de søger eller 
de produkter, de efterspørger, så 

man indfrier 
deres forventninger. På Shop.cph.
dk omfavner vi en række forskelli-
ge brugere og dermed forskellige 
behov, og desuden rummer vi fle-
re forskellige services og typer af 
produkter. Dette i sig selv er meget 
komplekst, og derfor er det vig-
tigste, at man skaber et site, hvor 
brugeren nemt og intuitivt kan finde 
det, de leder efter og ikke bliver eks-
poneret for alt det, der ikke er ved-
kommende for dem. Vi lægger stor 
vægt på, at den komplekse struktur, 
der ligger bagved shoppen, opleves 
som simpel og ikke mindst relevant 
for kunden.”

Hvordan har den almindelige brugers 
forståelse af et site ændret sig gen-
nem de seneste år?

”Vi oplever lige nu en generation 
af ’digital natives’, som har fået de 
digitale medier ind med modermæl-
ken. Vi holder os løbende opdateret 
på deres vaner og behov, og ikke 

»VI SKAL IMØDEGÅ 
DE FORVENTNINGER 
KUNDERNE HAR«
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»Vi ved meget om 
vores brugere, og 
den viden benytter 
vi så efterfølgen-
de til at give dem 
budskaber, der er 
skræddersyet til 
dem«

MALENE HOUGAARD STOKHOLM

• Cand.Mag i virksomhedskommunika-
tion og dansk

• Har en e-commerce baggrund fra 
retail-branchen (PANDORA, IC Com-
panys og SPORT-MASTER)

• Har været ansat i CPH siden marts 
2016

• Fokusområder: Optimering af salget 
gennem shop.cph.dk og opretholde 
en brugeroplevelse online, som fås i 
CASC offline

mindst på hvordan de navigerer i det 
digitale landskab. De er en voksende 
kundegruppe, og det stiller krav til, 
at vi er på tæerne og sørger for, at vi 
rent teknisk følger med på de nye-
ste løsninger og er opdaterede på 
designfronten. Men generelt er bru-
gerne også blevet mere digitale og 
fortrolige med onlinemediet. Mange 
rejsende printer nu selv billetter eller 
benytter sig af self service, når de 
kommer i lufthavnen. Vi møder bru-
gerne på mange platforme, og de er 
vant til at navigere mellem alle disse 
platforme – og de forventer den 
samme oplevelse af brandet tilpasset 
den enkelte platform. Derfor har vi 
også længe haft stort fokus på omni-
channel, da forskellige kilder peger 
på, at hele 75-80 procent undersøger 
online, før de køber offline– så kun-
derne skal have den samme oplevel-
se, om de interagerer med os online 
eller offline.”

Er der nogen generelle tommelfin-
gerregler, når man har med design af 
webshops at gøre?

”For os er ’usability’ noget vi virkelig 
fokuserer på –  hvordan man gør sit 
design intuitivt og brugervenligt. 
Kunden skal nemt kunne afkode 
strukturen på sitet, teksterne skal 
være korte og præcise, og bud-
skaberne skal være relevante for 
kunden. Alle disse elementer er 
vigtige, når der skal skabes tillid til 
kunden, som gør, at kunden i sidste 
ende vælger at foretage et køb. Det 
er også vigtigt, at man sikrer sig, at 
designet understøtter den mængde 
af trafik, ens site har. I CASC har vi 
over sommeren mange dage med 
omkring 100.000 passagerer. Det 
afspejler sig naturligvis også online, 
da mange ønsker at handle, inden 
de skal rejse eller at undersøge no-
get omkring butikker, sortiment eller 
andet online. Det er vigtigt, at vi 
teknisk understøtter det øgede pres, 
så man ikke skal vente på, at en side 
loader.”

Hvor meget kan man ved hjælp af 
designet af siden styre folk til at 
foretage et køb eller ‘se’ derhen, man 
ønsker?

”Her er det viden om kundens behov 
og relevans, der er kodeordene. Vi 
har investeret i et af de bedste per-
sonaliseringsværktøjer på markedet, 
som fremover kan opsamle en masse 
viden om vores brugere i forhold til, 
hvad de køber, hvilke kategorier de 
har interesse i, og hvilke kanaler de 
kommer fra. Vi ved meget om vores 
brugere, og den viden benytter vi 
efterfølgende til at give dem bud-
skaber, der er skræddersyet til dem 
og dermed relevante for dem. Dette 
øger naturligvis sandsynligheden for 
et køb. Derudover gør vi meget for 
at gøre de rejsende opmærksomme 
på de områder, hvor vi skiller os ud 
– eksempelvis tilbyder vi en række 
travel exclusives, som ikke kan fås 
andre steder, og vi sælger spiritus 
med 30 ml mere i, end man kan få 
andre steder. Vi arbejder fortsat på 
at udbygge den viden, vi har om 
kunderne gennem den adfærd, de 
viser, og vi kan se, at jo bedre, vi bli-
ver til at bruge denne viden, jo stør-
re er sandsynligheden for et salg.”
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JUL MELLEM 
STJERNERNE
Julepynten har indtaget CPH og skaber hygge og stemning i 
shopping centeret. Connect mødte de to dekoratører bag i ok-
tober, da træerne skulle foldes ud og glimmeret limes på orna-
menterne. Kom med en tur til julemandens lufthavnsværksted 
og få gode råd til selv at julepynte.

”Jeg går i kælderen og drysser det 
sidste glimmer på flyvemaskinerne!” 
Abby Weisgard, dekoratør i lufthav-
nen, smutter ud af lagerbygningen 
og ned af trapperne, hvor glimmer-
stationen gemmer sig. Hun lader dø-
ren stå åben, selv om oktoberluften 
udenfor i dag er bidende kold.
”Sølvfarven, vi sprayer med, lugter 
ret meget, så det er godt med lidt 
frisk luft, hvis vi ikke skal blive helt 
forgiftet,” griner hun.

Vi befinder os 10 minutters kørsel 
fra T3. Udenfor triller en flyvema-
skine roligt forbi på vej til eller fra 
landingsbanen, og minder en om, at 
man faktisk stadig befinder sig i CPH. 
For inden døre minder lagerhallen 
mest af alt om et slags julemandens 
værksted for pynt. En skov af ju-
letræer fylder godt op i det første 
rum, mens et plysset rensdyr hilser 
velkommen i et andet.  Julekugler 
i gennemsigtige sække står spora-
disk på gulvet og venter på at blive 

bundet på træerne. Midt i virvarret 
sidder dekoratør Mikkel Sonne ved 
en brun papkasse og gør sølvstjerner 
klar til at blive hængt op.

Abby Weisgard og Mikkel Sonne ju-
lepyntede CPH for første gang sidste 
år og udviklede allerede dengang 
temaet, ’Fly me to the Stars’, for 
dekorationerne.

”Vi fandt ved et tilfælde de her 
små flyvemaskiner på en messe, og 
syntes, de var geniale. De manglede 
bare lidt glimmer. Det gav så god 
mening at købe hele lageret, når vi 
nu skal pynte en lufthavn,” fortæller 
Abby Weisgard.

De udviklede herefter også modellen 
til de store lysende stjerne, der i dag 
pynter i både CASC og check-in om-
råderne.

”Det er i virkeligheden lidt kom-
pliceret at pynte CPH, for der er så 
mange hensyn, vi er nødt til at tage 
i forhold til andre steder. Vi må ikke 
dække for sikkerhedskameraer, vi 
skal tage højde for brandhensyn, 
og så skal der være udsyn til både 
skærme og butikker. Derfor har vi 
også designet de store stjerner i lof-
tet som blot en ramme af lys og for 
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eksempel ikke gjort dem massive,” 
forklarer Mikkel Sonne.

VÆLG DIT TRÆ MED OMHU

De to dekoratører begyndte allerede 
deres søgen efter det perfekte pynt 
i januar i år, og hele året rejser de 
to rundt til julemesser, hvor stjerner, 
kunstige juletræer og nyt pynt står 
på dagsordenen.

”Træer er i virkeligheden et kapitel 
for sig. Der er enormt stor forskel på 
kvaliteten, og det kan virkelig betale 
sig at købe et ordentligt et fra start. 
Og så skal man bruge tid på at folde 
det ordentligt ud,” siger Abby Weis-
gard og fortæller, at hun for eksem-
pel bruger en time på at klargøre et 
træ på 2,5 meter.

Først herefter skal det pyntes, og det 
går der hurtigt to timer med. Lysene 
skal på først, og helst ’oppefra og 
ned’ og ikke ’rundt og rundt’, som 
mange har tendens til, påpeger hun.

”Man skal forsøge at gemme lednin-
gen inden i træet, og det gør man 
altså bedst, hvis man zig-zagger op-
pefra og ned. Og så skal man huske, 
at man ikke kan få for meget lys på 
et træ. Det blanke pynt genspejler 
sig i lyset, og træet kommer derfor 

til at lyse mere op, når man er fær-
dig,” råder hun.

JUL MED EGEN IDENTITET

Det meste af den gamle pynt fra de 
foregående år i brune og bronzere-
de farver er blevet gemt langt væk 
på lageret og skiftet ud med pynt i 
rød og sølv, siger Mikkel Sonne. 

”Det var vigtigt for os, at pynten ar-
bejdede sammen med arkitekturen 
og ikke imod. Derfor skulle pynten 
også være mere strømlinet, end den 
hidtil havde været. Rød og sølv er 
traditionelt men stadig moderne, 
hvor de brunlige nuancer er meget 
gammeldags og passer slet ikke til 
CPH.”

Hvert år er det meningen, de to 
dekoratører vil føje lidt nyt pynt til 
samlingen, men genbruge langt det 
meste. 

”Mange steder skifter pynten hvert 
år, men det synes jeg er misforstå-
et. Jeg kan godt lide, at julen har 
sin egen identitet, og med tiden 
vil december i CPH få sin helt eget, 
genkendelige udtryk, som gæsterne 
husker og elsker,” fastslår han.

JULEN I TAL

2 juletræer på 6 meter

87 lysstjerner på op til 2,5 meter

30.000 ornamenter

520 små, glittede flyvemaskiner

2 kilometer lyskæde 

OM ABBY WEISGARD

Har arbejdet som dekoratør næsten hele sit 
liv, herunder 10 år i Illums Bolighus og 7 år 
hos Birger Christensen, før hun blev selv-
stændig i 1992. Her har hun siden arbejdet 
med dekoration og kunstnerisk udsmykning 
for nogle af Københavns mest eksklusive 
butikker og brands som for eksempel Royal 
Copenhagen, Bo Bedre, Egmont, Gucci, 
L’Oréal og Jette Frölich Design for blot at 
nævne nogle få.

OM MIKKEL SONNE

Uddannet i visuel kommunikation fra Dan-
marks Designskole og var i mange år ansat 
som chefdekoratør hos Tivoli. I dag har han 
sit eget firma, Hello Design, hvor han har 
specialiseret sig i at dekorere forlystelses-
parker verden over.
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FLYBRANCHENS 
SVAR PÅ SPEED-
DATING
Kom med til speeddating for lufthavne og flyselskaber, når 
Connect her tager dig med til Kina på verdens største messe 
for ruteudvikling. 

3.000 repræsentanter fra 300 fly-
selskaber, 700 lufthavne og 130 
turismeorganisationer. Luftfartskon-
ferencen World Routes, der i år blev 
afholdt i Chengdu i Kina, er verdens 
største af sin slags og her, hvor CPH 
udvikler ruter med flyselskaber med 
hele verden om, hvem der skal flyve 
til og fra København.

Alle flyselskaber har et bord i en stor 
konferencesal, og her kan lufthavne 
booke møder med potentielle nye 
partnere.

”Det minder på mange måder om 

speeddating for flybranchen. Der er 
en klokke, der ringer efter 20 minut-
ter, og så skal man videre til næste 
aftale. På den måde når vi 80-90 mø-
der på tre dage, hvilket er ret intenst 
men meget effektivt,” siger CPHs 
Brand Manager Susanne Arildsen, , 
der var med i Chengdu.

Og det går generelt godt med sælge 
CPH til flyselskaberne. København 
er blandt de fem bedste i verden til 
ruteudvikling, og det er der en helt 
specifik grund til, siger hun. Vi er 
nemlig også en af de mest effektive 
i forhold til at få vendt flyene og få 

de rejsende hurtigt igennem i Securi-
ty, og de to ting går hånd i hånd, 
påpeger hun.

”Når vi forhandler med flyselskaber 
om nye ruter, sælger vi os selv på 
vores troværdighed. Når vi siger, at 
vi er effektive, dokumenterer vi det 
med tal og fakta. Vores ry er  vigtigt, 
og vi har rigtig mange data, som vi 
ikke er bange for at bruge. Hvis de 
kan se, at det, vi siger, er rigtigt, er 
de også mere tilbøjelig til at tro på, 
at det, vi siger næste gang, også er 
rigtigt,” forklarer hun.

JOE & THE JUICE I KINA

Ud over speeddatingen har mange 
lufthavne også deres egen stand, 
hvor man kan holde uformelle mø-
der og give nye kunder et indblik i, 
hvad den enkelte lufthavn står for. 
CPH har i flere år samarbejdet med 
Joe & The Juice, som rejser med og 
serverer deres populære drikke for 
kunderne. Trægulvet, man kender 
fra CASC, og som er unikt for CPH, 
er også med og viser på den måde 
en bid af den ’skandi-coolness’, som 
CPH er kendt for.

”Standen er en rigtig vigtig del for 
os i salgsarbejdet, og setuppet med 
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»Vi skal vise dem en 
business case, der 
hænger sammen, og 
som de kan stole på. 
Vi sælger trovær-
dighed - ikke mave-
fornemmelser, og det 
er vi faktisk ret gode 
til«

Joe & The Juice fungerer supergodt. 
De er med til at skabe en stemning 
af København, som vi gerne vil vise, 
og det tiltrækker folk, at der sker 
noget anderledes her.”

Men det handler også om at til-
trække de rigtige mennesker, og 
her kigger CPH nøje på hver enkelt 
destination.

”Vi ser blandt andet på de økono-
miske faktorer og modeller, væksten 
i landet, arbejdsløsheden, gennem-
snitlige indkomst og den nuværende 
trafik. Alt er meget faktabaseret i 
forhold til udviklingspotentialet det 
pågældende sted. Før vi indleder 
salgsprocessen, vil vi være sikre på, 
at det vil blive en balanceret rute, 
det vil sige, at der er trafik begge 
veje, og så kigger vi også på om 
det er ren business, leissure eller en 
blanding. De rene fritidsmarkeder er 
mere følsomme end dem, der også 
har business-trafik,” forklarer Susan-
ne Arildsen.

CPH ER POPULÆR

Den vigtigste opgave for lufthavnens 
ruteudviklere  er derfor at give fly-
selskaberne ’ro i maven’.

”Vi skal vise dem en business case, 

der hænger sammen, og som de kan 
stole på. Vi sælger troværdighed - 
ikke mavefornemmelser, og det er vi 
faktisk ret gode til.”

Fra 2005-2015 har CPH således åbnet 
56 nye ruter, der blandt andet har 
givet danskerne og danske virksom-
heder direkte adgang til nye desti-
nationer som Toronto, Los Angeles, 
Shanghai og Dubai, der ikke tidlige-
re kunne nås med direkte flyruter fra 
København. Samtidig er Danmark 
rykket op på listen over interessante 
rejsemål for rigtig mange i forlæn-
gelse af de mange nye flyruter. Ale-
ne i årets første kvartal steg antallet 
af turister, der fløj til Københavns 
Lufthavn, med mere end 27 procent 
sammenlignet med samme kvartal 
sidste år. Men selv om CPH er po-
pulær, er der ikke nogle ruter, der 
kommer af sig selv, påpeger Susanne 
Arildsen. En flyrute tager i snit mel-
lem 18 og 24 måneder at sælge, og 
nogle gange kan indenrigspolitiske 
årsager og flyrettigheder i det på-
gældende land spille en stor rolle i 
forhold til at få lukket en aftale.

”Her samarbejder vi blandt andet 
med Udenrigsministeriet og Won-
derful Copenhagen for at påvirke 

der, hvor det giver mening. Når vi 
tager til Indien eller Kina har vi ty-
pisk hjælp fra de to instanser, der 
kan påvirke med det, de hver især er 
gode til.”

Udenrigsministeriet arbejder via 
diplomatiet, mens turistorganisatio-
nen kigger på markedsføringsdelen 
af Danmark i det pågældende land 
og omvendt. 

”Det giver rigtig god mening – også 
for dem – at de bruger penge på de 
ruter, vi åbner. Wonderful Copenha-
gen har afsat penge i deres budget 
til at markedsføre Danmark i andre 
lande, og derfor fungerer det godt 
for begge parter, at vi samarbejder 
om at få skudt ruten godt i gang,” 
siger hun og peger på, at det ge-
nerelt også gik rigtig fint til årets 
messe. 

”Vi fik gode tilbagemeldinger og 
folk syntes, vi har noget interessant 
at byde på. Lige nu fokuserer vi pri-
mært på Long Haul, hvor Østen og 
især Kina er interessant, men der er 
også spændende muligheder både 
mod syd og vest. Det er virkelig sjovt 
at være en del af, og så skønt når 
det lykkes at lande en rute, vi har 
arbejdet på længe.”
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T3 TORVET SKAL 
VÆRE CPH'S NYE 
TRÆKPLASTER
Nye facader, lækre materialer 
og en mere defineret op-
deling af enheder skal være 
med til at flytte flowet på T3 
torvet, så butikkerne akti-
veres mere og salget øges, 
forklarer projektleder Cecilie 
Iversen Nielsen.

Urbant men elegant. Det er kodeor-
dene bag ombygningen af T3 Torvet, 
der skal styrke flowet og trække 
flere passagerer forbi butikkerne i 
området. Materialevalget er faldet 
på råt beton og egetræsfiner for 
at skabe et ’elegant men moderne’ 
look, der kan tiltrække et yngre 
segment, forklarer Cecilie Iversen 
Nielsen, projektleder i Construction 
Commercial Projects.

”Området skal have sin egen identi-
tet, som også afspejler, hvor Køben-
havn som storby er i øjeblikket. Vi vil 

gerne tiltrække nogle nye typer som 
for eksempel de yngre, mere hippe 
rejsende, som ikke hører hjemme på 
Nytorv,” siger hun.

Og så skal ombygningen også sikre 
mere synlighed for enhederne. Den 
nye F&B enhed, Paté Paté, er blevet 
væsentligt lavere end den gamle, 
hvilket sikrer et bedre overblik over 
de bagvedliggende butikker. 

”Hvor det før har været lidt svært at 
skelne grænserne mellem enheder-
ne, kommer der nu en mere klar vej 
i og med, at Paté Paté også er blevet 
mere åben og transparent.”

ET HØJT AMBITIONSNIVEAU

Fremover er målet med andre ord 
at det skal være sjovere og bedre at 
handle på T3 Torvet, fastslår Cecilie 
Iversen Nielsen.

”Vi forventer, at vi får opgraderet 
området i så tilstrækkelig grad, at 
vi får held til at flytte det generelle 
flow og skabe et nyt trækplaster i 

lufthavnen med ligeså stor tiltræk-
ningskraft som i T2 og på Nytorv. Det 
er et højt ambitionsniveau, men det 
er det, vi arbejder med.”

Baldakinerne, der lige nu adskiller 
butikkerne på torvet, bliver erstat-
tet af en slags ramme mellem hver 
enkelt enhed med inspiration fra 
butikkerne på Nytorv, så det giver 
et individuelt og eksklusivt præg. 
Rullegitre bliver skiftet ud og moder-
niseret og facadepartiet løftet op, så 
det bliver nemmere at brande med 
skiltning.

Alt sammen noget, der gerne skal 
kunne aflæses på tilfredsheden hos 
både de rejsende og lejerne, siger 
Cecilie Iversen Nielsen.

”Vi forventer helt sikkert, at det her 
betyder en større omsætning for en-
hederne. Vi har i lang tid arbejdet på 
at løfte område, og jeg er sikker på, 
at det fremover bliver meget sjovere 
at have butik på T3 Torvet.”

I takt med at der kommer flere og flere 
passagerer, er der også behov for flere 
siddepladser. Derfor har CPH valgt at etab-
lere bænke med opladerstik på T3 Torvet, og 
allerede nu tiltrækker bænkene som håbet 
flere unge rejsende til området.

12


