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Kære læser

Du sidder med det nye nummer af Connect i hånden, og måske har 
du allerede lagt mærke til, at der er sket en forandring. Magasinet 
har nemlig fået en større makeover på særligt det visuelle men 
også det redaktionelle indhold, som denne leder blandt andet er et 
resultat af. 

For vi ønsker at lave et magasin til jer, der på alle parametre lever 
op til de høje standarder, vi i CPH gerne vil være kendt for - over for 
vores passagerer såvel som i samarbejdet med jer. Og på samme vis 
som vi ønsker at give vores gæster ekstraordinære oplevelser, ønsker 
vi at Connect kan være det for jer. For det er jer, der hver dag skaber 
den helt særlige atmosfære i lufthavnen, som øger rejseglæden for 
vores mange passagerer og er med til at sende dem godt af sted ud 
i verden. Det markerede vi senest til Retail Academy festen, der blev 
afholdt i VL-bygningen i slutningen af april. Personligt elsker jeg, 
når vi fra CPH’s side endelig har mulighed for at fejre jer på behørig 
vis og tilbringe en festlig aften sammen med jer. Stemningen var 
som sædvanligt i top, og det kan du blandt andet se på siderne her 
i magasinet, hvor vi bringer en fotoreportage fra festen. Jeg håber, 
I hyggede jer ligeså meget, som jeg gjorde. I udfører alle sammen 
hver dag et fantastisk stykke arbejde, og det vil jeg også gerne be-
nytte lejligheden her til at sige jer en stor tak for. 

Med det nye, forbedrede Connect ønsker vi at give jer indhold, 
som I netop kan bruge i jeres daglige arbejde og i mødet med de 
rejsende. Inspirerende artikler om nye tendenser, initiativer der kan 
forbedre bundlinjen, og samtidig stræber vi efter at holde jer ajour 
med, hvilke projekter der er højt på agendaen hos de øverste chefer 
på Lufthavnsboulevarden. Derudover vil vi også zoome lidt mere ind 
på nogle af de mange fantastiske folk, der arbejder i CPH. Faktisk 
har vi dedikeret hele bagsiden til netop dette formål, der på en let 
og legende facon giver et indblik i en række forskellige ansatte ’off 
duty’.

Jeg håber, du vil tage godt i mod det nye magasin.

God læselyst

Lise Ryevad

Connect
Connect udkommer fire gange årligt og bliver 
udgivet af Københavns Lufthavn til ansatte og 
forpagtere af butikker og spisesteder i CPH. 
Connect skriver om nye tendenser inden for 
detailhandlen og travel retail og sætter fokus 
på lufthavnens generelle udvikling. Derudover 
giver Connect også læserne et indblik i 
hverdagens CPH. De dedikerede medarbejdere, 
de glade rejsende og alt det overraskende og 
nyskabende, der hver dag foregår rundt om på 
Danmarks største arbejdsplads. 
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For redaktionelle henvendelser kontakt 
venligst redaktør Henriette Koustrup Madsen, 
henriette.madsen@cph.dk. Indhold fra magasi-
net må ikke eftertrykkes uden tilladelse.
Næste nummer af Connect udkommer i sep-
tember.

Connect bliver trykt efter den ultimativt 
strengeste miljønorm, Cradle to Cradle. Cradle 
to Cradle er en helhedsorienteret miljøcertifi-
cering, der sikrer, at magasinet ikke forurener, 
at det produceres med størst mulig respekt for 
jordens ressourcer og bidrager til det naturlige 
kredsløb. Magasinet kan genanvendes igen 
og igen, hvilket også indebærer, at der ikke 
genereres affald, og at det hverken er giftigt 
for mennesker eller miljø.
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Hvad bliver dine primære arbejdsfunk-
tioner?

”Jeg skal blandt andet lave forretnings- 
udvikling, der er koncentreret omkring 
toplinjen og vil typisk manifestere sig 
i nye tiltag til at booste omsætningen. 
For eksempel kommer jeg til at have 
særligt fokus på kinesiske passagerer 
og unge rejsende, og hvordan vi kan 
udvikle særlige initiativer i forhold til 
dem. Jeg kommer ikke som sådan til at 
arbejde med, hvilke brands vi skal have 
i Shopping Centeret. Det ligger hos 
kategoricheferne. Det er i højere grad de 
projekter, der går på tværs af kategorier, 
jeg skal have fingrene i. Derudover skal 
jeg også være ansvarlig for kommunika-
tionen mellem CPH, vores forpagtere 
og alle de dygtige medarbejdere, der 
hver dag møder på arbejde i Shopping 
Centeret og er med til at sende vores pas-
sagerer godt af sted på rejsen. I praksis 
betyder det blandt andet, at jeg bliver 
redaktør på vores ugentlige nyheds-
brev, NEWS, og så er det også mig, der 
fremover står i spidsen for Connect. Det 
er supervigtigt, at vi formår at kommu-
nikere klart og tydeligt om de initiativer 
og projekter, vi søsætter, og det glæder 
jeg mig også rigtig meget til at komme i 
gang med.” 

Hvorfor synes du jobbet i CPH var 
interessant?

”Det, der er så specielt ved lufthavnen, 
er, at vi alle har et forhold til den. Jeg 

har rejst meget både privat og med mit 
arbejde de sidste par år og har set fra 
sidelinjen, hvordan den har udviklet sig 
gevaldigt. Den rejse ville jeg gerne være 
en del af, for jeg synes, det er rigtigt 
spændende, hvad der sker herude. 
Rent professionelt var det også en god 
mulighed for mig i forhold til at bruge 
flere facetter af min baggrund end den 
rene detailhandel, jeg har siddet med 
senest. Men jeg må indrømme, at det har 
været ret specielt men utroligt dejligt at 
komme ind på en arbejdsplads, man alle-
rede har gode oplevelser og minder fra.” 

Hvilke arbejdsopgaver glæder du dig 
mest til at dykke ned i?

”Det bliver rigtigt spændende at lære 
kineserne lidt bedre at kende, men jeg 
glæder mig også til at dykke ned i den 
unge forbruger. Det bliver interessant 
at arbejde med den gruppe, fordi de i 
bund og grund repræsenterer et ændret 
forbrugsmønster, som gælder for hele 
befolkning. Hvis jeg kigger på mig selv, 
der absolut ikke hører med til hverken 
generation Y eller Z, så har jeg også 
ændret mine forbrugsvaner i takt med 
både net- og mobilhandel bliver mere og 
mere tilgængeligt. Vi skal blive klogere 
på, hvordan vi fanger dem, og hvordan vi 
skal drive butik i fremtiden. Det glæder 
jeg mig til at byde ind på og supportere 
med de nyeste trends og viden på områ-
det.” 

Hvor vil man typisk møde dig?
”Som en, der kommer og stiller 

spørgsmål i ny og næ. Det kan enten 
være fordi, jeg er på jagt efter en god 
historie til vores kommunikationsplat-
forme, eller det kan være fordi, jeg er 
nysgerrig på, hvilke kunder enhederne 
har, hvordan de oplever dem, og hvad 
de siger til dem. Det er butikkerne og 
restauranterne i Shopping Centeret, der 
har med de rejsende at gøre hver eneste 
dag, og derfor også sidder med en unik 
viden om dem. Jeg ser det meget som 
et samarbejde, hvor vi i fællesskab skal 
finde løsninger, der gavner alle – CPH, 
de rejsende og enhederne i Shopping 
Centeret.” 

Kort om Henriette 
Koustrup Madsen

Alder: 36 år

Uddannelse: CBA Nottingham Trent 
University, Akademimerkonom Salg & 

Markedsføring

Tidligere ansat hos: Pandora, Hugo 
Boss, Bestseller og ECCO

Henriette Koustrup Madsen er ny Business 
Development Manager hos CPH. Hendes første 
opgave bliver at identificere trends, der ap-
pellerer særligt til unge rejsende og kinesere, 
og så bliver hun også ny redaktør på både 
NEWS og Connect.

Ny forretningsudvikler 
stiller skarpt på 
unge og Kina
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’Følelsen. Du ved den, for dem med bil-
let. Ud på de bonede gulve, betrådt af 
mangfoldighed, med 10.000 tanker og forvent-
ninger.’ Musiker Hans Philips ru stemme sætter 
ord på, hvordan det føles at have rejsefeber i 
CPH’s nyeste kampagnefilm, The Journey Is On. 
Med lyset slukket, fest i terminalerne og 12 
slædehunde løbende vildt rundt henvender fil-
men sig til unge rejsende med et budskab om, 
at rejsen allerede begynder, når billetten er 
købt. Bag filmen står instruktør Fenar Ahmad, 
du måske bedst kender for den anmelderroste 
krimifilm Underverden, der havde premiere 
tidligere i år. Og præcis som havde det været 
en biograffilm, har Fenar Ahmad arbejdet med 
fortællingen som centralt element i reklame-
filmen. 

”Jeg vil gerne skabe en følelse af, at det her 
sted ikke er som alle andre steder. I stedet for 
at vise, hvor mange parfumer man kan købe, 
og hvor lækre sandwich man kan spise, har 
vi taget udgangspunkt i, hvordan det føles at 
gå gennem lufthavnen og den mystik, der er 
forbundet med at rejse. De unge skal gøres 
opmærksomme på de fede rum, der er herude 
- at det er et fedt sted at opholde sig med 
mange muligheder,” forklarer han.

Det var også derfor, han insisterede på, at fil-
men skulle optages om natten. Fordi ’det er en 
ny måde at gå på opdagelse i ellers velkendte 
rum’. 

”Tit forbinder man dagslys med det sure 
arbejde, man gerne vil rejse fra, og unge 
forbinder det med skole og at sove. Men alle 
lever om natten. Derfor slog jeg et stort slag 
for at skyde filmen om natten. Bygningens 
former står meget flottere frem, og man ser 
lufthavnen i en anden kontekst,” siger han 
og påpeger, at det i den forbindelse også var 
oplagt at holde en fest.

”75 procent af de unge rejser for at feste. For 
dem er stort set alt orienteret omkring sociale 
og festlige lejligheder, og den energi ville jeg 
gerne have, at min film havde. Det synes jeg 
faktisk, at vi er lykkes med, og det er samtidig 
også noget af det, der gør, at vi formår at se 
unge mennesker i øjenhøjde.”

Ud på opdagelse 
I slutningen af filmen slipper Fenar Ahmad 

12 ulvehunde løs i terminalerne. Som et symbol 
på de instinkter, der vækkes til live, når man 
rejser. 

”Når du rejser til en fremmed by, så vækkes 
dine instinkterne til live. Du bliver opmærksom 
på dine omgivelser – hvor skal vi hen, hvad for 
en gate, hvad for en by? Hundenes instinkter 
er meget mere til stede og stærke, hvor vores 
hjerner i det daglige allerede har afkodet de 
ture, vi kører ofte.”

Men der er også et andet lag i betydningen 
af de 12 hunde, forklarer han. 

”Det er jo slædehunde, som traditionelt får 
folk til at rejse. De er både et transportmiddel 
i sig selv, og er samtidig også en illustration på 
det med at flytte sig mentalt, når man rejser. 
I virkeligheden rummer en slædehund rigtig 
mange af de følelser, vi selv har, når vi rejser.”

Men han vidste godt, at ideen var lidt vild, 
og han havde egentlig ikke troet, at CPH gik 
med på det.

”Jeg troede, at det var en af de ideer, jeg 
blev nødt til at kæmpe for. Men CPH kunne 
faktisk godt forstå mit argument, hvilket var 
superfedt.”

Et tredje argument for hundene, påpeger 
instruktøren, er, at de er med til at skille filmen 
ud i en digital verden, hvor vi alle sammen 
bliver påvirket med budskabet fra alle sider.

Filminstruktør Fenar Ahmad står bag CPH’s seneste 
kampagnevideo, The Journey Is On, med musiker Hans 
Philip i hovedrollen. Connect har taget en snak med den 
36-årige kritiker-darling om at se unge i øjenhøjde og 
følge sine instinkter.
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»I stedet for at vise, 
hvor mange parfumer 

man kan købe, og 
hvor lækre sandwich 
man kan spise, har vi 
taget udgangspunkt 

i, hvordan det føles at 
gå gennem lufthavnen 

og den mystik, der 
er forbundet med at 

rejse.«
Fenar Ahmad

1 2
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”På Facebook vrimler det med input 
fra hele verden, så hvordan skal du huske 
denne her film frem for noget andet, hvis 
der ikke sker noget overraskende? Folk 
kan godt lide fantasi, og der skal et lille 
cirkustricks til, før at man husker en film 
frem for en anden. Det er hundene et 
godt eksempel på.”

Drømmebilleder
Foruden Underverden har Fenar 

Ahmad blandt andet også instrueret 
musikvideoerne ’Ik’ lavet penge’ med 
rapperen Kidd, der har været vist knap 
tre millioner gange og ’D.A.U.D.A.’ med 
ditto Sivas, der i skrivende stund næsten 
har seks millioner views. Og selv om for-
matet og folkene bag produktionerne er 
forskellige, er tilgangen til arbejdet altid 
den samme, forklarer han.

”Jeg behandler det alt sammen som 
fortællinger. Du skal fortælle i billeder, 
hvis du vil gøre en forskel, og jeg elsker 
især drømmende billeder, som The 
Journey Is on har mange af - dem finder 
du også i Underverden. Uanset hvilket 
format jeg arbejder med, tænker jeg på 

hver enkelt scene, jeg laver. Lidt som en 
bokser eller en fodboldspiller, der går ind 
i kampen med samme intensitet, uanset 
om det er en træningskamp, ligakamp 
eller landsholdskamp og håber, at det 
lykkes. Man ved jo aldrig helt, hvordan 
de bolde, man kaster op, lander,” siger 
han og understreger, at det for ham er 
afgørende at overraske og holde fokus 
på seeren hele vejen igennem.

”Jeg laver de ting, jeg gør, fordi jeg 
gerne vil have, at folk skal se dem, 
ellers er det jo lige meget. Det var for 
eksempel en kæmpe fornøjelse at slukke 
lyset i nogle områder af lufthavnen og 
fremhæve nogle ting, som normalt ikke 
er så synlige, når man er passager. Jeg 
har efterhånden været i CPH ret mange 
gange, og jeg mener det helt ærligt, 
når jeg siger, at det er en af de flotteste 
lufthavne i verden.”

1. Hans Philip fra den 
tidligere gruppe Ukendt 
Kunstner spiller hoved- 
rollen i The Journey Is 
on. Det er første gang, 
han indgår et kommer-
cielt samarbejde. 

2. Stylist Pernille 
Teisbæk har gennem 
det seneste år fungeret 
som ’influencer’ for 
lufthavnen, hvor hun 
repræsenterer specialbu-
tikkerne.  

3. Slædehundene er et 
symbol på instinkter og 
selve det at rejse. Her 
slippes de løs i Finger C.

4. Musikken til The 
Journey Is On er lavet 
af Hans Philips tidligere 
musikpartner i Ukendt 
Kunstner, Jens Ole 
Mccoy.

4
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3 korte om CPH 

til Fenar

Hvad er dit eget forhold til lufthavnen?

”Jeg rejser rigtig ofte, og det betyder meget glæde. 

Hver gang jeg er i lufthavnen, bliver jeg glad i låget. 

Jeg har lige været i Los Angeles og skal til Japan 

inden længe, hvilket jeg glæder mig til.”

Har du en fast rutine i CPH?

”Jeg har spist smørrebrød hos Aamanns de sidste par 

gange. Og så var jeg stor fan af rygeterrassen. Den 

har jeg brugt ofte, fordi det er så rart med en smøg 

efter maden.” 

Hvad køber du altid i CPH?

”Jeg går altid i bladkiosken og køber to-tre blade. 

Hvis flyet er forsinket, er det altså ikke den værste 

lufthavn at strande i.”

Om Fenar Ahmad

Er uddannet filminstruktør 

fra den alternative filmskole 

Super16. Han har blandt andet 

instrueret de anmelderroste 

film Underverden (2017) og 

Ækte vare (2014) samt mod-

taget en Robert for kortfilmen 

Megaheavy i 2010.

Hans Philip lige inden han 'vækkes til 
live' af ulvehundene. The Journey Is On 
foregår som så mange andre af Fenar 
Ahmads produktioner i et drømmende 
univers.
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Hvad er baggrunden for at lave The Journey Is On?
”Udgangspunktet var, at vi gerne ville skabe 

opmærksomhed og opbygge en relation til de unge 
rejsende. Alle vores analyser viser, at unge ikke ser 
lufthavnen som relevant for dem i forhold til shop-
ping. Det vil vi gerne ændre på, og det gør vi blandt 
andet ved at opbygge en relation til dem gennem en 
kampagne som denne her. Hans Philip fra den tid-
ligere musikduo Ukendt Kunstner blev udvalgt som 
såkaldt ’influencer’ og brugt som talerør på bud-
skabet om, at rejsen starter i lufthavnen. At det er et 
unikt sted, hvor man bør komme i god tid. Gennem 
det seneste år har CPH brugt ’influencers’ med stor 
succes. Det er lykkedes os at nå ud til målgrupper, 
der ellers er svære at ramme. The Journey Is On er en 
fortsættelse af den strategi.” 

Hvorfor er det Hans Philip, der har hovedrollen?
”Han har været en del af musikduoen Ukendt 

Kunstner, og han har en stor stake i den unge mål-
gruppe. Faktisk har han aldrig lavet et kommercielt 
samarbejde før, og han har sagt nej til rigtig mange. 
Derfor var det også ret enestående, at han havde lyst 
til at lege med os. Han følte, han kunne stå inde for 
brandet, hvilket vi naturligvis er stolte af, og som så 
mange andre har han et personligt forhold til CPH. I 
og med Ukendt Kunstner er gået fra hinanden, har 
det også betydet, at han har lukket alle sine sociale 
medier ned. Da CPH publicerede The Journey Is On, 
lancerede Hans Philip sideløbende sin nye sociale 
tilstedeværelse under eget navn, og videoen var det 
første, han lagde ud. Det betyder rigtig meget for 
os. Der sidder en målgruppe, som gennem lang tid 
har ventet på, der kom et pip fra ham, og derfor er 
det da helt vildt fedt, at det første, han kommer ud 
med, er CPH. Det er med til at skabe en credit for os 
om, at lufthavnen er et fedt sted.”

Hvordan adskiller ’The Journey Is On’ sig fra andre 
af CPH’s reklamefilm?

”Hvis man har fulgt med de sidste par år, vil man 
måske også kunne se, at det her er en hel ny måde 

for os at lave film på. De seneste kampagner og 
reklamefilm, vi har produceret, er skudt i dagslys 
og med mennesker, men denne her film bryder 
rammerne for, hvad man tror, man ved, hvilket gør, 
at man stopper op og tænker over indholdet. Vi 
kæmper med at få opmærksomheden fra de unge, 
der hurtigt swiper videre over telefonen, men jeg 
synes, vi er lykkes med at skabe et stykke content, 
der etablerer en relation til de unge rejsende, vi 
ikke har haft før. Vi har fået rigtig god feedback fra 
netop det yngre segment samtidig med, at de ældre 
passagerer ført an af kvinderne også har taget rigtig 
godt i mod den.”

Hvad har Fenar Ahmad tilført filmen?
”Fenar har brugt sine filmiske, kreative evner og 

vinklet det indhold, CPH har, til at være mindre en 
reklamefilm og lidt mere en film. Mange har troet, 
at det var optakten til en film eller en serie, så de 
forventede, at der kom mere. Han formår at binde 
reklamefilmen ind i et filmisk univers, hvor man på 
en god måde kan blive i tvivl om, hvad det egentlig 
er – reklame eller film.”

Hvordan har det været at arbejde sammen med 
Hans Philip?

”Det var nyt for ham at lave et kommercielt samar-
bejde, men han kom alligevel med en masse gode 
ideer til, hvordan vi kunne gribe det an, og hvad der 
gav mening for ham selv og hans eget brand. Han 
er en rigtig dygtig lyriker, og han har skrevet hele 
teksten selv. Vi kom med input til indholdet, som 
han så har fortolket. Det er dermed hans egne ord 
og fortolkninger af rejsefølelsen, vi hører i filmen, 
hvilket også er med til at gøre det så personligt.”

5 spørgsmål om The Journey Is On

Senior Brand Manager Louise Koldsgaard 
forklarer, hvorfor The Journey Is On er 

noget for sig.
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”Udsigten er helt unik. Måske den 
allerbedste foruden kontroltårnet.” 
Henrik Olsen, Lounge Manager i Men-
zies Aviations nye lounge i CPH, har ikke 
svært ved at sætte ord på, hvad han er 
mest glad for ved handlingselskabets 
nyåbnede lounge i Finger C.

”Jeg synes, vi er lykkes flot med desig-
net, der ikke er for minimalistisk og med 
varme farver, men udsigten er afgjort 
storslået. Den finder du ikke ret ofte i 
lufthavne, da lounger ofte er noget, der 
bliver gemt lidt væk.”

Og med sit 180 graders vue over CPH’s 
start og landingsbaner, er det ikke svært 
at give Henrik Olsen ret i, at udsigten er 
temmelig spektakulær. Menzies Eventyr 
Lounge, som den officielt hedder, er en 
af tre nye lounger, der enten allerede er 
blevet etableret eller er på vej i Køben-
havns Lufthavn, fortæller Connie Sery, 

Business Development Manager hos Real 
Estate afdelingen i CPH. 

”Vi fik lavet en analyse af brugen af de 
eksisterende lounger for et års tid siden, 
og der så vi, at der var et stort poten-
tiale for at etablere nogle flere. Især så 
vi en markant efterspørgsel på lounger 
i forbindelse med den interkontinentale 
trafik. Indtil videre har passagererne 
skullet bruge de lounger, der lå i Schen-
gen-området, da der ikke har været 
nogen før i Finger C, men det betød, at 
de rejsende skulle bruge tid på at komme 
igennem paskontrollen, som jo altid er 
lidt en stressfaktor,” forklarer hun.

Og så gav analyserne også et over-
raskende indblik i, hvem der i dag 
opsøger lounger. For det er ikke længere 
kun forretningsfolk, der søger de rolige 
omgivelser i en lufthavn.

”I takt med, at det at rejse er blevet 
’allemandseje’, er segmentet der benytter 

Lufthavnslounger har gennem de senere 
år gået fra at være ’forretningsfolk-only’ 
til at appellere meget bredere. Samtidig 
stiger efterspørgslen i CPH, der nu åbner 
tre nye af slagsen.



hitter
off
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Helt halal

Eventyr Loungen er det første og eneste 
spisested i CPH, der er halal-certificeret. Det 

betyder, at loungen foruden at byde på 
halal-baserede retter også har en separat 

ovn, køleskab, opvaskemaskine og service til 
halal-fødevarerne. 

Sådan får du adgang
Du kan i princippet købe dig adgang på 
dagen til alle lounger i CPH, hvis du ikke 
har adgang via din flybillet, Mastercard, 
Diners Club eller lignende. Det koster et 

engangsbeløb varierende fra 140-250 kroner. 
Herefter er alle services gratis.

Hvem bruger lounger i dag?
63 procent er forretningsrejsende

29 procent er fritidsrejsende
8 procent svarer kategorien ’andet’

Hvor kommer de besøgende fra?
35 procent er danskere

65 procent er internationale

Her ligger de
Aviator, Aviator#2, Aspire og CPH Apart 

er lokaliseret i T2 (Schengen), SAS ligger i 
T3 (Schengen), Eventyr Loungen i Finger C 
(Non-schengen) og Regus i T3, Landside.

sig af lounger ikke længere så homogent. 
I dag er det også unge og børnefamili- 
er, der efterspørger lounger,” fortæller 
Connie Sery, der samtidig påpeger, at 
loungerne også har været nødt til at 
tilpasse sig markedet.

”Før i tiden havde lounger næsten pa- 
tent på internetforbindelser i en lufthavn 
og det var et produkt, der var møntet på 
forretningsrejsende. Sådan er det jo ikke 
i dag, hvor mange også bruger siddeplad-
ser i gatene til at løse de sidste opgaver 
inden afgang. Derfor har operatørerne 
været nødsaget til at åbne op og gøre 
sig attraktive over for andre segmenter. 
Mange fritidsrejsende bruger derfor i dag 
også lounger som et rart sted at slappe 
af, inden de skal ud på mange timers 
flyvning.”

Kigger man rundt i Eventyr Loungen 
denne fredag formiddag i midten af 
april, er det da netop også en børne-
familie og to unge backpackere, der 

med høretelefoner i ørene og en film på 
Ipad’en, fylder op i lokalet. 

Billedet skal udfordres
Selv om flere forskellige segmenter i 

dag benytter CPH’s lounger, er der stadig 
stor mystik om, hvem der egentlig har 
adgang til dem. Gamle dages image som 
lidt ’lukkede klubber’ hænger stadig ved, 
selv om du i dag som helt almindelig 
rejsende kan købe dig adgang for et fast 
beløb, hvis du ikke i forvejen har adgang 
via din flybillet eller betalingskort. Når 
entreen først er betalt, er alle services 
herefter gratis. 

”Vi er godt klar over, at folk ikke har 
forstået, at lounger er for alle, og vi er 
med på, at vi er nødt til at gøre bedre 
opmærksom på, hvor loungerne ligger, 
og hvem der har adgang. Vi arbejder der-
for nu på at finde nye måder at skilte og 
synliggøre vores lounger for eksempel via 

information på hjemmesiden,” forklarer 
Connie Sery.

I Eventyr Loungen er det pt. rejsende 
med British Airways samt alle betal-
ende gæster, der har adgang til den 
900 kvadratmeter store luksuslounge. 
Med bløde, cognacfarvede Erik Jør-
gensen sofaer, stilrene Hay møbler og en 
levende skovbund i vindueskarmen af 
mos og andre grønne planter er loungen 
noget for sig. Connie Sery vurderer, at 
gæsterne i snit opholder sig i loungen i 
tre kvarter ad gangen og størstedelen af 
de besøgende er dem, hun betegner som 
’hyppigt rejsende’.

”De kender lufthavnen godt og ved, 
hvor butikkerne ligger, og hvor de kan 
foretage deres køb. Derfor skal man ikke 
være nervøs for, at de ikke lægger penge 
andre steder. Lounger hører uløseligt 
sammen med lufthavne, og vi er glade 
for, at vores rejsende nu har et langt 
større udbud at vælge imellem.”



De ydre vægge står allerede klar, og nu er 
håndværkerne godt i gang med at skabe 
det, der til efteråret bliver CPH’s nye 
Food Court Landside. Et dwelling-område 
for dem der skal ud i verden, dem der 
ankommer og dem der henter deres kære 
i lufthavnen. For ind til nu har der ikke 
været et sted, hvor for eksempel store 
grupper, der har rejst sammen, kan mødes 
efter flyturen og sige ordentligt farvel til 
hinanden, eller et sted for dem, der skal 
hente nogle, hvor de kan slå ventetiden 
lidt ihjel, siger John Lungstrøm, Category 
Manager for F&B hos CPH.

”Hvis man rejser sammen som gruppe, 
har man sjældent siddet samlet  i flyet , 
og ved bagagebåndet er man som regel 
primært fokuseret på at finde sin kuffert. 
Når man så går gennem tolden, bliver 
det lidt abrupt. Der er lige nu ikke noget 
sted, hvor man kan samles og sige på 
gensyn, så det er helt klart en af målgrup-
perne for det nye område. Vi vil gerne 
forsøge at trække folk lidt væk fra ’vinke-

pladsen’ foran toldsluserne, da det ofte 
skaber et dårligt flow,” forklarer han.

Derudover har CPH’s potentialeanalyser 
også vist, at mange af dem, der henter, 
kommer i rigtig god tid. Og de efter-
spørger varer, som ikke findes i øjeblikket.

”Hver dag har vi 10.000 mennesker 
igennem CPH, der enten sætter folk af 
eller henter. Over en fjerdedel af dem 
køber allerede noget i dag, når de er her. 
Derfor giver det god mening at tilpasse 
sortimentet ud fra det, de efterspørger.”

Træk stikket ud
Derfor er der nu indgået kontrakter 

med henholdsvis 42°Raw, Jacobsen ølbar, 
WOK, Riccos Kaffe og Pret A Manger. Fire 
forskellige københavnske spisesteder, der 
har en loyal fanskare i hovedstaden, og 
et enkelt internationalt anerkendt kæde, 
der åbner for første gang i Norden.

”Ideen er at give de rejsende det første 
’skud’ af København eller det sidste, hvis 
det er afgående passagerer. Alle de fire 

københavner-enheder er nogle, man vil 
se, hvis man slentrer rundt i hovedstaden, 
og det har været vigtigt for os at lande 
aftaler med nogle rigtigt københavn-
ske spisesteder, som også de lokale selv 
bruger flittigt. Med Pret a Manger får 
vi også et stærkt, internationalt brand i 
folden, der har over 400 madbutikker på 
verdensplan.”

Området mellem Terminal 2 og 3 
sammenligner John Lungstrøm med en 
motorvej. Og selv om designet ikke er 
endegyldigt på plads, er ’motorvejs- 
følelsen’ dog én af de ting, han med 
sikkerhed ved, skal ændres.

”Indtil videre har man ikke har haft 
grund til at stoppe her, og det gør vi 
noget ved. Vi vil gerne skabe en ’Slow 
Zone’ og et sted, man har lyst til at 
opsøge. Det betyder, at vi i designplanen 
arbejder meget med lyset og møblerne, 
og selv om vi ikke er helt i mål med den 
endelig indretning, ved vi, at den bliver i 
organiske materialer.”

God kaffe, sund mad og øl i særklasse. 
Fire københavner-etablissementer og en 
internationalt anerkendt kæde indtager 
snart Lufthavnens nye hæng ud-område 
Landside, der blandt andet skal fungere 
som mødested for store grupper.

Fra motorvej 
til slow zone
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RICCOS

Kaffebar med kunst på væggene, ærlighed bag 
disken, litteratur til låns i reolerne og en dyb 

kærlighed til bønnerne. Ricco Sørensen, der står 
bag Riccos Kaffe, har 12 kaffebarer rundt om i 
København og en enkel midt i Kattegat på den 
lille ø Anholt med åbningstider, der efter eget 
udsagn varierer efter ’vind og vejr’. I CPH vil 

Riccos Kaffe servere morgenmad, sandwich og 
kager og selvfølgelig en kop velbrygget kaffe 

efter alle kunstens regler. Riccos vil i øvrigt have 
døgnåbent.

WOK

Autentisk, økologisk thai køkken, der leverer 
fast food mad men med et gourmet smagsniv-

eau. Råvarerne er friske, og maden er sund. 
WOK har allerede to eksisterende forretninger 

på Vesterbro og Christianshavn, og i CPH vil 
de også tilbyde retter til at tage med hjem, så 
aftensmaden er sikret for de mange rejsende, 

der vender hjem til et tomt køleskab.

BAR JACOBSEN

En moderne ølbar, hvor du kan smage en lang 
række Jacobsen øl og få et ordentligt måltid 
mad i gastropub genren. Tænker du engelsk 
pub-mad, er du lidt på afveje. Der er snarere 
tale om comfort food, og flere af retterne vil 
indeholde Jacobsen øl. Jacobsen er et mindre 

bryggeri, Carlsberg åbnede i 2005, og som bryg-
ger en række specialøl. Bryggeriet er opkaldt 
efter Carlsbergs grundlægger J.C. Jacobsen, 
der var optaget af at sikre høj kvalitet i sin 

ølbrygning.

42°RAW

42°Raw er et spisested med et vegansk spise-
koncept, der nyfortolker plantebaserede retter. 
Deres filosofi er, at mad skal serveres i sin mest 
naturlige tilstand - uberørt af raffineret sukker, 
mejeriprodukter og konserveringsmidler, og de 
har en ambition om at gøre det mere attraktivt, 
lækkert og praktisk at spise vegansk. 42°Raw er 
en sand københavner-darling med restauranter 

i indre by, på Frederiksberg og i Hellerup.

PRET A MANGER

Pret A Manger (fransk for ’klar til at spise’) er 
en britisk kæde af madbutikker, der ligger i fem 
forskellige lande og har over 400 forretninger. 
Maden er håndlavet af naturlige ingredienser 

og derfor uden tilsætningsstoffer og kon-
serveringsmidler, og du kan finde alt lige fra 
sandwich, salater og supper til muffins, kager 

og croissanter.

BUTIKKER

Området vil også huse butikkerne Excess 
Bagage, CPH Souvenirs og Apoteket, der flytter 
fra sin nuværende position til det nye område 

grundet ombygningen.

Derudover vil det nye område på sigt 
også få tilknyttet udeservering, hvilket 
betyder, at forpladsen med tiden skal 
redesignes.

”Der, hvor man før satte folk af, skal 
laves om, så den om nogle år står klar til 
servering. På solrige dage vil vi i frem-
tiden kunne tilbyde vores gæster at nyde 
maden udendørs, hvilket, jeg er sikker på, 
vil blive populært.”

Håbet er, at det nye område også kan 
tiltrække nogle helt nye gæster til.

”Vi kunne selvfølgelig rigtig godt 
tænke os at være attraktive for nærom-
rådet. Det skal være naturligt for vores 
naboer at smutte herud og bruger noget 
tid. Jeg bor selv to en halv kilometer 
væk, og jeg kunne helt klart godt finde 
på at drøne ud og spise aftensmad. Især 
når det nye udendørsmiljø står klar – det 
glæder jeg personligt mig meget til at 
opleve.”

»Jeg håber, det bliver et område, 
hvor man har lyst til at tilbringe 
mere tid - både før og efter sine 
rejser. Vi vil særligt gerne vise 
de gæster, der ikke skal gennem 
Security, at vi også prioriterer 
dem højt og giver dem lige så 
relevante tilbud, som de er vant 
til at se efter sikkerhedstjekket, 
når de selv rejser. Og så håber jeg 
også, at personalet vil nyde godt 
af, at de får mulighed for at få et 
mere varieret frokosttilbud med 
mulighed for også at tage mad 
med hjem.«
John Lungstrøm
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Fest
Vilhelm

Lauritzens
gamle

mester
værk

i
Holdet bag Molo Kids, 
der i år vandt prisen for 
bedste samlede score.

Chinda Chomkam fra 
Heinemann havde 
fødselsdag og blev 
overrasket med en stor 
buket blomster.



Rolling Luggage gik hjem med 
hele to flotte priser, da de både 
vandt titlen som ’Årets vært’ og 
samtidig formåede at opnå 100 
procent på den samlede Mystery 
Shopping Score flest gange.

CAPI blev kåret som årets ’Shoot-
ing Star’ og blev fejret med blandt 
andet blomster og champagne.

Dækservietterne var i dagens 
anledning udformet som en quiz 
om CPH, hvor gæsterne kunne 
vinde alt lige fra biografbilletter til 
frokostgavekort til Caviar House. 

Camilla Miehe-Renard 
var traditionen tro kon-
ferencier under aftenens 
festligheder og spredte 
god stemning både fra 
scenen og nede blandt 
gæsterne.

HMSHost, der blandt 
andet står bag Starbucks 
og Grab and Fly, vandt 
prisen for at være 
den bedste enhed til 
at inkorporere 5 Star 
Host-programmet i sine 
egne mål.

Igen i år lagde den historiske VL-terminal lokaler til årets
brag af en Diplomfest i slutningen af april. Her fejrede

CPH de mange ansatte, der gennem årets løb har deltaget
flittigt på både Retail Academy og E-akademiet. Yo!Sushi,
Mash og Aamanns forkælede gæsterne med sushi, sliders
og smørrebrød, Peter Beier serverede lækre flødeboller til 

kaffen og Lakrids stod for goodiebag’en. 



Hvorfor ville I gerne drive TAX FREE butikkerne videre i 
CPH?

”Når vi kigger tilbage på de sidste ti år, har vi haft en 
markant passagervækst i CPH sammenlignet med andre 
europæiske lufthavne. Det ser ud til at fortsætte med 
CPH’s investeringsplaner for at tiltrække mere trafik. 
Derudover er Skandinavien generelt et godt marked. Der 
er jo ikke længere skattebesparelser på varerne inden 
for EU’s grænser, men når man sammenligner med det 
lokale marked her i Danmark, er det alligevel muligt for 
os at tilbyde passagererne attraktive priser. I Tyskland er 
prisforskellen langt mindre. Slutteligt har vi også lært 
enormt meget om det danske marked gennem de ti år, 
vi har været i CPH. Det har været dyre lærepenge, men 
vi er kommet langt, og nu er vi klar til for alvor at høste 
frugterne. Det ville være rigtigt ærgerligt at sige farvel nu, 
hvor vi er blevet så kloge på at drive forretning i CPH.”

Hvad bliver jeres største udfordring fremadrettet?
”CPH har en høj andel af unge rejsende, der som alle 

andre steder er en udfordring for markedet i fremtiden. 
Travel retail kan til tider godt være en smule gammeldags. 
Det er ikke det hurtigste marked, for det er dyrt at drive 
forretning i lufthavne samtidig med, at der er mange 
flere regler og retningslinjer, vi skal overholde herude end 
andre steder i byen. Så det kan godt virke som om, vi er 
en smule langsomme. Men gennem de seneste tre år synes 
jeg, vi har været gode til at afprøve nye koncepter og 
brands i butikkerne. Ofte har vi været de første i Europa 

til at implementere og teste nye samarbejder som for 
eksempel med Chanel, Kérastase og nu Jo Malone. CPH er 
attraktiv for leverandører, og det skal vi blive endnu bedre 
til at udnytte.”

Hvorfor er CPH attraktiv?
”Leverandører leder altid efter gode cases, så de kan se, 

om deres brand vil fungere i en lufthavns setting. Og der 
er CPH et godt sted. Lufthavnen er drevet professionelt 
med fokus på både trafikken og det kommercielle. Andre 
steder oplever vi, at trafikken er det primære, i CPH går 
det hånd-i-hånd. Og så er der den rigtige målgruppe. 
Skandinaver er altid klar på de nyeste trends og er samti-
dig godt informeret om tendenser i markedet. Det er en 
cocktail, der appellerer til de fleste leverandører.”

Når du kigger tilbage på de sidste ti år, hvad er du så mest 
stolt af?

”For ti år siden handlede to ud af ti rejsende i TAX FREE, 
i dag er tallet tre ud af ti. Det er vi meget stolte af. Da 
vi overtog butikkerne, var medarbejdernes fokus på de 
enkelte brands, som de arbejdede med. Det har vi i dag 
flyttet over til kunden. Det betyder, at vores medarbejdere 
i dag tager ansvar for hele sortimentet og den enkelte 
kundes vej gennem butikken. Det er helt ok, at man ikke 
kan hjælpe med viden om en specifik vare, men så finder 
sælgeren en, der kan. Det handler om at være loyale mod 
hinanden, og det tror jeg også, kunderne kan mærke.”

Med ti års erfaring i bagagen ville det næsten være 
dumt ikke at fortsætte TAX FREE-succesen i CPH. Sådan 
siger Sören Borch, direktør for Heinemann i Danmark, 
der for nyligt indgik en aftale med CPH om at forlænge 
kontrakten fem år mere.

Heinemann 
er blevet 10 år 
klogere
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»Vi er rigtigt glade for, at Heinemann har lyst til at 
fortsætte samarbejdet med CPH. De har gennem årene 
leveret rigtigt gode resultater på et område, der er 
essentielt for vores Shopping Center. Når de rejsende 
er kommet godt igennem verdens bedste Security, er 
det hos Heinemann, at rejsen begynder for mange af 
vores danske gæster. Derfor er det afgørende, at de 
bliver mødt af en ekstraordinær oplevelse, og det kan 
vi konstatere, at Heinemann i den grad lever op til. 
Det er en verdensomspændende organisation, men de 
har et meget tæt samarbejde med os her i CPH, hvilket 
gør os sikre på, at vi i fællesskab kan nå målet om at 
sætte nye standarter inden for TAX FREE.«
Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i CPH

Vidste du, at.. 

…brand box'en, den runde enhed i midten af 
TAX FREE butikken, er ret unik? Den er desig-
net specielt til CPH og blev lanceret i 2013. Her 
prøver Heinemann nye brands og koncepter 
af, og hvis kunderne tager godt i mod dem, 
flytter de som regel ind på de faste hylder 
efterfølgende. Lige nu finder du de eksklusive 
duftlys og parfumer fra britiske Jo Malone i 
brand box'en.

…Heinemann siden begyndelsen i 2007 har 
øget omsætningen med fem til seks procent 
hvert år. Faktisk er det en af de bedste butikker 
i Europa målt på omsætningen.

…at Main Shoppen – den efter Security – vil 
blive markant redesignet inden længe? Heine-
mann har en ambition om, at den også i frem-
tiden skal ligge helt i top, hvad angår moderne 
Duty-Free butikker med et helt nyt design og 
et endnu stærkere fokus på ’local sense’. Der 
vil blandt andet blive skabt et nyt område med 
solbriller og makeup, der i særdeleshed skal 
appellere til unge kvinder. Derudover vil selve 
kassesystemet blive lavet om efter britisk for-
billede, hvor de rejsende står i én fælles kø.Sören Borch, direktør i Heinemann 

Danmark, er særligt stolt af den såkald-
te Brand box beliggende midt i TAX 
FREE-butikken, hvor nye koncepter og 
mærker testes af.

17

Connect — Et indblik i CPH  |  Juni  |  2017



Connect — Et indblik i CPH  |  Juni  |  2017

18

Med et anderledes produktsortiment har Delicious 
By Nordic gjort kinesere til en god forretning. Con-
nect har mødt indehaver Amir Awan for at blive 
klogere på, hvordan varer som bikager og søpølser 
rimer på stor succes.

Blandt
søpølser
og 
svømme
blærer



19

Connect — Et indblik i CPH  |  Juni  |  2017

I tørret tilstand er søpølser hårde og 
sorte, men når du koger dem, bliver de 
helt geleagtige og næsten gennem-
sigtige. En kinesisk delikatesse, der 
eftersigende også skulle virke godt på 
potensen. 



1. Bikager er en spiselig 
samling af sekskant-
ede voksceller, som 
bierne bygger, og hvor 
honningen og pollen 
opbevares.

2. Bipollen indehold-
er et højt niveau af 
essentielle aminosyrer, 
vitaminer og mineraler 
og bruges af kinesere 
som et dagligt supple-
ment til at øge energi 
og sundhed.

3. Amir Awan ejer 
Delicious by Nordic og 
bruger meget tid på 
at finde de helt rigtige 
produkter målrettet 
kinesere.
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»Det lyder måske som nogle lidt mærkelige produkter, 
men fokus for os er at finde varer, som kinesere er inter-
esserede i, og der må vi bare erkende, at de er anderledes 
på det punkt end os.«
Amir Awan.

Det ligner en mellemstor, langtidsbagt tomat, der 
har fået lidt for meget grill. Men lugter man til den 
sorte, hårde substans, bliver man mødt af en blan-
ding af fisk og hav. En lugt, der skærer lidt i næsen, 
men heller ikke mere end det. Og går du forbi 
Delicious by Nordic vil du opdage, at de mærkelige 
tingester har fået nået nær A-placeringen i butikken 
på den allerførste reol ud mod ’strøget’. Selv om det 
ligner, er det ingen tomat, men en tørret søpølse, 
der er fanget i havet omkring Island. Og siden 2015 
har Delicious by Nordic solgt flere tusinder af dem til 
kinesiske rejsende i CPH.

”Det blev ret hurtigt vores bedst sælgende pro-
dukt. Kinesere går meget op i fødevarekvalitet, og 
derfor bliver de begejstrerede, når de opdager vores 
islandske variant, som kvalitetsmæssig er rigtig god,” 
forklarer indehaver Amir Awan.

Under en rejse til Kina undersøgte han, hvad kine-
sere oftest forærede i gaver, og her toppede søpølser 
listen, der blev anset som et high-end produkt. 
Typisk bliver de brugt som smagsgivere i supper og 
wokretter, men det er relativt dyrt at købe søpøls-
erne i Kina. Derfor gav det god mening at sælge 
dem i lufthavnen, siger Amir Awan. Men det var 
svært at finde en producent, der matchede butikkens 
nordiske brand. Efter lang tids søgen lykkedes det 
dog endelig at finde en islandsk fabrikant, og så var 
det om at slå til. Siden har svømmeblærer fra torsk, 
der skulle være særligt godt for huden, også fundet 
vej til hylderne ligesom både bipollen, bikager og 
nordiske helsekostprodukter har gjort det. 

”Det lyder måske som nogle lidt mærkelige 
produkter, men fokus for os er at finde varer, 
som kinesere er interesserede i, og der må vi bare 
erkende, at de er anderledes på det punkt end os. 
Kinesere har et langt højere ’spend per head’ end 
andre nationaliteter, og derfor går vi også benhårdt 
efter at appellere til dem.”

Kunder der fylder meget
Fælles for alle produkterne er, at de både er 

markant billigere og af god kvalitet i forhold til dem, 
du kan købe i Kina. Og netop derfor er det blevet så 

god en forretning for Delicious by Nordic, forklarer 
Amir Awan.

”Om sommeren udgør vores ’kineser-produkter’ 
30 procent af omsætningen, så det giver rigtig god 
mening for os at have de her anderledes flow-pro-
dukter. Hvor vi normalt har en ’spend per head’ på 
180 kroner, køber den enkelte kineser i gennemsnit 
for 800 kroner,” siger han og påpeger, at netop pris-
forskellen er med til at gøre produkterne særdeles 
attraktive.

”Men vi bruger også meget mere tid på at sælge 
til kinesere. De vil gerne vide alt om produktet. 
Derfor har vi også ansat personale, der taler kinesisk. 
Det er i virkeligheden ret afgørende, ellers er det 
vores oplevelse, at de er svære at tiltrække.”

I år er det officielt turismens år mellem Kina og 
Danmark, og det har Deliciuos by Nordic tænkt sig 
at udnytte til fulde. Med masser af ’H.C. Andersen 
chokolade’ og fuld knald på de særlige produkter.

”Vi laver faktisk en decideret kineser-satsning til 
sommer, hvor vi går benhårdt efter de rejsende, der 
er i CPH. Vi er i gang med at udvide sortimentet med 
ti forskellige ’kineser-varer’, som vi rykker helt frem i 
butikken. De sidste par år er vi hver sommer vækstet 
rigtig meget på kineserne, og vi kan også begynde 
at mærke effekten af ’the word of mouth’. Mange 
kinesere, der har været i CPH, har anbefalet vores 
butik til venner og bekendte, hvilket vi selvfølgelig 
er rigtig glade for. Det kræver lidt tålmodighed at 
sælge til kinesere, men indtil videre har det været 
det hele værd.”



Amirs bedste råd

Kinesere er vilde med sampak-
løsninger. Pak derfor to eller 

flere varer ind sammen, som er 
klar til at tage med videre.

Giv kineserne gaver frem 
for rabat. De forstår ikke 

den økonomiske rabat, men 
værdsætter at få en gave med, 
når de handler. Hos Delicious 
By Nordic får kinesere som re-
gel en dåse med cookies med, 

og det virker.
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FAKTA

Alt indhold tjekkes
Selv om mediebureauerne nu kan 
købe reklameplads direkte via en 

online platform, bliver alt materiale 
stadig verificeret og tjekket, inden 
det offentliggøres. På den måde 

sikres det, at der ikke bliver lagt ’u- 
passende’ eller stødende indhold op.

Airmagine
Airmagine er en selvstændig 

salgsorganisation under Dansk 
Reklame Film, der er ejet af Egmont. 

Airmagine varetager salget af alle 
annoncer i CPH, og ambitionen er at 
skabe en af verdens førende digitale 

medieplatforme i en lufthavn.

Ida Løfberg

34 år, Sales Manager hos Airmagine, 
Egmont. Uddannet inden for marke-
ting kommunikation i 2010 og blev i 

2016 udpeget som et af de 100 største 
erhvervstalenter af Berlingske Business.

Klik,
Klik,

Klik
og



Som den første lufthavn i verden har CPH i samar-
bejde med virksomheden Airmagine etableret et 
system for, at reklamepladsen på skærmene i CPH 
bliver indkøbt online og segmenteret. Det sikrer, 
at både rejsende og annoncører får langt mere ud 
af indholdet, siger Ida Løfberg, Sales Manager hos 
Airmagine.

Du har nok ikke lagt mærke til det, men 
siden 10. april har de digitale skærme 
i CPH været lidt af en verdensnyhed. 
Som den første lufthavn overhovedet 
tilbyder CPH i samarbejde med 
operatøren Airmagine nu virksomheder 
og mediebureauer at købe annoncer via 
det, der på fagsprog hedder ’Real Time 
Bidding’. Det lyder kompliceret, men 
det er det egentlig ikke, og resultatet er 
ret unikt. Det handler i bund og grund 
om platformen, virksomheder køber 
reklameplads gennem samt en grundig 
viden om målgruppen, siger Ida Løfberg, 
Sales Manager hos Airmagine, der har 
reklamekontrakten i CPH.

”Real Time Bidding er en af de mest 
fremadstormende måder at handle 
reklameplads på i dag,  og går ud på, 
at vi sælger annonceplads på en digi-
tal platform - og at vi samtidig gør det 
segmenteret. Hvor du før kun kunne 
ringe til os og booke annoncer, kan du 
nu også som virksomhed selv byde på 
placeringer via nettet og få din annonce 
vist få minutter efter på skærmene i CPH. 
Derudover tilbyder vi også annoncørerne 
at indkøbe reklamepladsen segmenteret 
inden for 12 forskellige målgrupper. 
Det er ret enestående for et medie som 
lufthavnsskærme, der i andre lufthavne 
traditionelt kører i loop,” forklarer hun.

Lettere at målrette et budskab
Hele overordnet betyder det, at virk-

somheder, der annoncerer i CPH i dag, 
i langt højere grad kan ramme deres 

målgruppe mere nøjagtigt, hvor de før 
skød mere med spredehagl, konstaterer 
hun. På baggrund af CPH’s omfangs-
rige datamængde og analysebureauet 
Epinions 70.000 årlige passagerinterviews 
har Airmagine bygget en algoritme, der 
kan vise, hvornår og hvor, hvilke reklamer 
skal vises for at have størst effekt overfor 
et givent publikum. Det betyder, at 
skærmene i lufthavnen aldrig viser det 
samme budskab på samme tidspunkt, 
fordi sammensætningen af passager-
flowet er afgørende for visningen. Vil 
man ramme en forretningsrejsende, er 
det for eksempel hensigtsmæssigt at vise 
en reklame på en skærm i nærheden af 
en gate på et tidspunkt, hvor morgen-
flyet til London afgår, mens en skærm i 
gaten, hvor charterflyet til Tenerife afgår, 
i højere grad skal vise reklamer målrettet 
børn og familier.  

”Det er afgørende for en kampagnes 
relevans og effekt, at vi kan skræddersy 
målgrupperne som nøjagtigt, som vi kan. 
Der er for eksempel ret stor forskel på, 
om man ønsker at henvende sig til ’dan-
ske forretningsrejsende’ eller ’nordiske 
fritidsrejsende”. 

Relevans er afgørende i dag
I takt med at virksomhederne indkøber 

reklamepladsen segmenteret, stiger rele-
vansen af indholdet også for den enkelte 
passager, påpeger Ida Løfberg.

”Branchen har generelt et meget stort 
fokus på ’relevans’. Hvis forbrugeren 
ikke oplever, at budskabet er målrettet 

dem, får annoncørerne ikke det optimale 
udbytte af deres kampagne, hverken på 
kort eller lang sigt, og det samme gælder 
jo også for os - vi ønsker at lave samar-
bejde med annoncørerne på mere end 
blot en enkelt kampagne. Når du køber 
ind i så detaljerede segmenter, som vi 
tilbyder, sikrer du, at din kommunikation 
er relevant for modtageren, og jo mere 
får du ud af dine reklamepenge. På den 
anden side gavner det selvfølgelig også 
de rejsende, der vil blive eksponeret for 
indhold, de rent faktisk er interesseret i 
frem for ’ligegyldige’ reklamer, som blot 
er irriterende.”

At en virksomhed som Airmagine nu 
har gjort det endnu lettere at indkøbe 
reklameplads i CPH vækker opsigt. 

”Der er virkelig mange procenter, der 
bliver handlet på denne måde via online 
indkøb i dag, og vi vil gerne være med 
på den rejse. Dette erstatter dog ikke det 
traditionelle medieindkøb, men vi håber, 
det kan åbne dørene hos de annoncører, 
der i dag alene har fokus på indkøb 
af kampagneplads online. Vi vil gerne 
være pionerer og udfordre markedet 
og være dem, der går forrest, og vi er 
allerede i dialog med andre lufthavne 
om at etablere noget lignende. Lige-
som CPH ønsker at være verdens bedste 
lufthavn, har vi et ønske om at være den 
bedste digitale løsning inden for køb af 
reklame.” 
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BAGSIDEN

CPH er en unik arbejdsplads – mest af alt 
på grund af de mange engagerede men-
nesker, der hver dag møder ind på arbejde 
og giver de rejsende en ekstraordinær 
oplevelse. I hvert nummer af Connect 
zoomer vi fremover ind på en af dem og 
beder vedkommende om at færdiggøre ti 
sætninger.

Christian Melton
Unit Manager hos MASH

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg… ikke kun er MASH og mad 
og vin.

Til gengæld kan du glæde dig til at… se en 
anden side, der viser et stort hjerte for dyr og 
dyrevelfærd.

Jeg lærer aldrig at… forstå dovenskab.

Folk tror altid, at jeg… er kok. 

Men jeg vil gerne sige, at… jeg har stor 
forståelse for mad. Det er nødvendigt for at være 
en god tjener, hvilket er min oprindelige uddan-
nelse i branchen for over 20 år siden. Og der brug-
es privat meget tid i køkkenet (og mange penge).

Når jeg holder fri, kan du finde mig… på golf-
banen (håber jeg), ellers hjemme med hustruen, 
dyrene og haven.

Der er få, der ved det, men... min hustru er hun-
demassør, og to af vores tre hunde er ’rescuedogs’, 
hentet i Spanien.

Jeg har først for nyligt opdaget… at Chania 
er hovedbyen på Kreta. Det er lærdom, man får 
ved at se, hvad der står ved gate A4, når man 
tilfældigvis går forbi.

Den bedste oplevelse, jeg har haft i CPH, var 
da… vi åbnede MASH. Det var en lang proces, der 
skulle sætte rødder og er nu blevet en vigtig del af 
CPH’s image.

Det bedste ved at arbejde i lufthavnen er… 
den unikke atmosfære. Det er så anderledes at 
drive en restaurant her og samtidig være en del af 
Danmarks største arbejdsplads.


