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Ansigtsmalere til børnene, folieret bagagebånd og spe- 
ciallavede kasser, der brølede og hvæsede, som om en 
dyrepasser havde glemt sine dyr. Husker du Zoologisk Ha- 
ves kreative kampagne i Arrival sidste år? En anderledes 
event, der spillede på alle sanser i markedsføringen for 
at få de udenlandske passagerer til at lægge vejen forbi 
haven under deres besøg i København. Bag hele denne 
eksekvering stod Airmagine, der hjælper en lang række 
kunder med anderledes kampagner i CPH.

”Zoologisk Have ville gerne have fat i de leissure passa- 
gerer, der kom til Danmark. Derfor brugte de Lufthavnen 
på at skabe en oplevelse af dét at være i zoo, for på den 
måde at inspirere kunderne,” forklarer Ida Løfberg, salgs- 
chef for Airmagine.

Efterfølgende lavede mediebureauet, som Zoologisk 
Have bruger, en undersøgelse af, om kampagnen havde 
virket.

”De målte, at 30 procent besøgte haven alene på bag- 
grund af det, de havde oplevet i CPH. Det siger lidt om, 
hvor meget man faktisk kan rykke på trafikken med den 
rette markedsføring og eksekve- ring.”

Unikke      
oplevelser 
knytter for-
brugerne 
tættere til 
produktet
Markedsføring behøver langt fra at være 
kedelige printannoncer eller webreklamer, 
vi ikke kan slippe for at se til ende. Særligt 
tilrettelagte events, der bringer alle sanser i 
spil hos modtageren, kan være langt mere 
effektive, vurderer Ida Løfberg, Salgschef 
for Airmagine, der har CPH som sin lege- 
plads.

2

CONNECT 01-2016



OM IDA LØFBERG

32 år, uddannet fra IAA (International 
Advertising Association) og arbejder 
som salgschef hos Airmagine.

ANDRE KAMPAGNER FRA AIRMA- 
GINE I 2015

AUDI

I november og december sidste år 
valgte bilfirmaet Audi at vise deres nye 
A4 frem i Københavns Lufthavn. Valget 
faldt på CPH, netop fordi der er en høj 
andel af businessrejsende samtidig 
med, at CPH generelt er et lækker 
lufthavn med et passende miljø. Audi 
havde fået trykt specielle magasiner om 
den nye bil til lejligheden, som interes- 
serede rejsende kunne tage med, og i 
løbet af fire uger var der blevet samplet 
mere end 6.000 eksemplarer.

SAS

Det skandinaviske flyselskab SAS kom 
med en opgradering af deres kabine 
på First- og Business Class. Det valgte 
de at sætte fokus på ved at udstille en 
af de nye Business Class kabiner i CPH. 
Derigennem fik SAS formået at brande 
sig selv og fortælle de rejsende, hvor 
meget luksus de faktisk kan tilbyde.

OM AIRMAGINE:

Airmagine er en selvstændig salgsor- 
ganisation under Dansk Reklame Film, 
der varetager salget af annoncer i CPH. 
Ambitionen er at skabe en af verdens 
førende digitale medieplatforme i en 
lufthavn.

Andre eksempler på Airmagines kre- 
ative kampagner i CPH tæller blandt 
andre en to en halv måned lang 
kampagne for modehuset Chanel, 
der kørte sidste sommer. En 23 me- 
ter lang søjleudstilling på ”Nytorv” 
satte fokus på den klassiske parfume 
Chanel No 5, som modehuset gerne 
ville brande på en innovativ, udad- 
vendt og levende måde. Købte man 
et Chanel produkt i TaxFree, blev 
man i perioden også udstyret med et 
’boardingkort’ der gav adgang til to 
særlige golfbiler folieret med Chanel 
logoer og som kørte passagererne 
hvorhen i CPH, de ønskede.

”Med denne her kampagne formå- 
ede Chanel både at brande sig selv 
på lang sigt, og samtidigt flyttede 
det mange flere varer ud af Taxfree 
shoppen. De rejsende delte ivrigt 
deres oplevelser på Instagram, Face- 
book og andre sociale medier, men 
den var også totalt gennemført, og 
der var tænkt over alle detaljer,” 
siger Ida Løfberg og påpeger, at det 
nok er den kampagne, hun er mest 
stolt af at have været en del af:

”At et topbrand vælger at bruge to 
en halv måned her, er jo superfedt. 
De kunne jo vælge en hvilken som 
helst anden lufthavn, men de valgte 
København.”

CPH ER EN STÆRK MARKEDSPLADS

Når Airmagine arbejder på de kreati- 
ve løsninger for deres kunder, hand- 
ler det primært om at sætte flere 
sanser i spil på én gang.

”Vi vil gerne give forbrugerne en 
større sanseoplevelse, fordi det sæt- 
ter sig bedre fast end traditionel 
markedsføring. Jo flere sanser, der 
er i spil på én gang, jo mere husker 
man af kampagnen og brandet bag. 
Det handler om at kunne røre, føle, 
høre, dufte og smage. På den måde 
får vi mange flere værdier og tilknyt- 
ninger til brandet.”

Og så er lufthavnen generelt bare et 
godt sted til den kreative markedsfø- 
ring, påpeger Ida Løfberg.

”Der er et stærkt miljø herude, for- 
di der er flere tusinde rejsende om 
dagen. Det er et sted, hvor, når du 
er der, så ved du, at der er ventetid, 
før du skal ud og flyve. Du har tid, 
du skal have brugt, og derfor er det 
et godt sted at underholde. Det kan 
godt være, at de rejsende er på vej 
fra a til b, men de har paraderne 
nede, og deres mindset er meget an- 
derledes, end hvis de stod i et tradi- 
tionelt shopping center. De skal ikke 
hjem og lave mad og have ungerne i 
bad inden kl. 19.30. CPH er et meget 
stærkt miljø, fordi folk netop har tid, 
og de vil rigtig gerne inspireres og 
underholdes.”

ANNONCØRER MÅ TÆNKE NYT

I dag bliver det generelt sværere og 
svære at ramme forbrugerne med 
målrettede reklamer, fortæller Ida 
Løfberg. Vi er alle steder på alle ti- 
der af døgnet, og udbuddet er langt 
mere varieret, end den gang der blot 
var én tv-kanal og et par aviser.

”Der er heller ikke det samme for- 
brugsmønster som i gamle dage, så 
annoncørerne skal være meget bed- 
re til at gøre deres indhold spæn- 
dende og sikre, at det kommer ud i 
de rigtige miljøer.”

Derfor er der også et stigende in- 
teresse i kampagner som dem Ida 
Løfberg og resten af Airmagine kan 
strikke sammen for kunderne.

”Jeg kan mærke, at vi i dag ser langt 
flere af de kampagner, hvor annon- 
cørerne gerne vil aktivere og invol- 
vere forbrugerne. Det bliver sværere 
og sværere at få fat i dem, så man er 
nødt til at tænke nyt,” siger hun.

Derudover er de sociale medier også 
noget, man i dag må tænke aktivt 
ind i markedsføringen fra start.

”Vi kan selvfølgelig aldrig garantere, 
at en kampagne bliver en succes på 
sociale medier. Men vi tænker det 
ind som et fast element. Det er der, 
hvor forbrugerne bruger meget af 
deres vågne tid, og jo mere oplevel- 
se man kan skabe i situationen, jo 
tættere får man forbrugeren på sit 
produkt. Er vi dygtige nok, kan vi

få dem til at dele oplevelsen og for- 
tælle andre om det, og det er altid 
målet.”

»Det kan godt være, at de 
rejsende er på vej fra a til 
b, men de har paraderne 
nede«
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BRITISK 
SPORTSGIGANT 

RYKKER IND
Specialdesignede sneakers fra blandt andre Nike og Adidas er 
noget af det, de rejsende kan finde på hylderne hos JD Sports, 

der netop er åbnet i CPH.



Sportstøj, street wear og et udvalg af sneakers fra mær- 
ker som for eksempel Nike, Adidas, Timberland, Asics og 
Vans er nu endelig en realitet i CPH. Britiske JD Sports slog 
dørene op i Københavns Lufthavn i slutningen af januar, 
og forventningerne til den nye butik er tårnhøje fra start, 
fastslår Camilla Ethelberg Sinding, Category Manager hos 
Airport Sales.

”Vi er utroligt begejstret for samarbejdet med netop JD 
Sports. Det er et brand, der spreder sig over flere mærker, 
og de er så store, at de har særlige aftaler med Nike og 
Adidas, der designer sko, som udelukkende bliver solgt 
hos dem. Sneakers er noget af det, der har været særdeles 
stor efterspørgsel efter blandt vores kunder i CASC, så vi 
er rigtig glade for endelig at kunne tilbyde denne vare- 
gruppe til passagererne.”

Og det er ikke kun sneakers, de rejsende har efterspurgt. 
Også sportstøj generelt har stået højt på passagerernes 
ønskeliste gennem flere år, fortæller Christian Østergaard, 
Insights Manager i CPH. Han er ansvarlig for at udarbejde 
lufthavnens potentialeanalyser, der blandt andet kortlæg- 
ger, hvad de rejsende savner i CASC.

”Hvis vi kigger på sportskategorien, så har den været ef- 
terspurgt i de seneste tre analyser.

16 procent af de adspurgte passagerer var interesserede i, 
at vi styrkede den, mens 14 procent specifikt efterspurgte 
et større udvalg af sko og i særdeleshed sneakers. Det, må 
man sige, er et ret markant signal.”

SÆRLIG FOKUS PÅ TO SEGMENTER

Gemt i sportskategorien ligger også muligheden for at 
aktivere to store målgrupper, som i øjeblikket ikke er sær- 
lig købevillige, påpeger han.

”Det er særligt mænd, der har efterspurgt sportskategori- 
en. De udgør 54 procent af vores kunder, men køber kun 
for cirka halvdelen i forhold til kvinderne i specialbutik- 
kerne. Men vores analyse peger på, at vi kan aktivere dem 
yderligere via konceptet som JD Sports bygger på. Ser vi 
derimod på væksten i CPH generelt, er den i høj grad dre- 
vet af unge mennesker. De udgør en gruppe, som rejser 
mere og mere, og alene i år i forhold til sidste år er netop 
denne målgruppe steget fra 29 procent til nu at udgøre 
33 procent af alle rejsende. Med et særligt godt udvalg af 
sneakers kan vi formegentlig formå at skabe interesse for 
dem også. På den måde kan vi ramme to store segmenter, 
som i øjeblikket har potentiale for yderligere spend, og få 
dem til at åbne op for tegnebogen.”

ET SIKKERT KORT

Selv om sportskategorien har været efterspurgt længe, er 
det først nu, CPH har fundet den ideelle samarbejdspart- 
ner med JD Sports.

”Der har været mange dialoger frem og tilbage med 
forskellige brands og butikker uden dog, at vi har haft 
fundet den helt rigtige. Men det er vi sikre på, at vi har 
nu. JD Sports har butikker i britiske lufthavne og ved der- 
for, hvordan man driver forretning i en lufthavn. De har 
et miks af varer, som passer godt til vores kundesegment, 
og de forhandler de største brands inden for kategorien,” 
fortæller Camilla Ethelberg Sinding og siger, at det faktisk 
oveni købet er den første lufthavnsbutik i Europa uden

for Storbritannien, som JD Sports nu har åbnet i CASC.

”Det siger lidt om, hvilket ry CPH faktisk har ude i bran- 
chen, og det er vi selvfølgelig megastolte over.”

Solid undersøgelse 
af kundernes behov
Hvert andet år gennemfører CPH en stor 
undersøgelse blandt de rejsende for at 
sikre, at CASC kan tilbyde dem det, de øn- 
sker at bruge deres penge på.

JD Sports, Yo! Sushi og Murphy’s Pub. Alle tre er klassiske 
eksempler på butiks- og restaurantåbninger, der udsprin- 
ger direkte fra CPH’s store potentiale analyse. En talbase- 
ret interviewundersøgelse, der gennemføres hvert andet 
år blandt de rejsende i CASC. Hovedåformålet er at for- 
stå, hvilke ønsker og behov kunderne har, siger Christian 
Østergaard, Insights Manager i CPH.

”Vi ser blandt andet på, hvad der gør kunderne tilfredse, 
og hvad der driver deres pengepung. Vi ønsker at un- 
dersøge, hvilke koncepter og kategorier der har størst 
mulighed for at få succes, så vores key account managers 
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JD SPORTS: 
Shoppemiljø- 
et i CASC er 
attraktivt
Connect har taget en snak 
med Jennifer Middeldorp 
fra JD Sports om, hvilke 
muligheder hun ser for 
brandet i CPH, og hvad de 
rejsende kan forvente af 
den nye butik.

Det er jeres første butik i en europæ- 
isk lufthavn uden for Storbritannien, 
hvorfor har I valgt CPH?

”JD Sports er den førende retailer 
inden for sport og sportsmode i Stor-

britannien, og vi har i øjeblikket stor 
succes med butiksåbninger over hele 
Europa og har for nyligt også åbnet 
vores første butik i Asien. Det her er 
vores første europæiske lufthavns- 
butik, og vi er meget glade for, at vi 
valgte København. Shoppemiljøet i 
CASC er venligt og attraktivt.”

Hvilket potentiale ser I i CASC?

”Der er en stor kultur for sneakers i 
Danmark generelt og kombineret 
med et særdeles godt shoppingmiljø 
i lufthavnen giver det god mening 
for os. Vores første butik i Køben- 
havn ligger i Fields shopping center 
og det er en stor succes, så vi har 
også forventninger om at åbne bu- 
tikker andre steder i Danmark inden 
for de kommende år.”

Vil man kunne finde nogle af jeres 
specialdesignede modeller fra Nike 
og Adidas på hylderne i CASC?

Ja, vi kommer til at forhandle rigtig 
mange af vores eksklusive modeller 
side om side med de andre brands 
netop her. Vi har sammensat sor- ti-
mentet efter de danske kunders

efterspørgsel og stil og tilsat nogle 
nøglevarer, som er et ’must have’ på 
ferien. De eksklusive modeller er i 
øvrigt mærket med et ’JD King Of 
Trainers’ tag, så de er lette at finde.”

Hvad kan passagererne generelt 
forvente af jeres butik her i CPH?

JD Sports er en del af JD Sports Fas- 
hion plc, som er den førende retailer 
inden for sportsmode og outdoor 
brands i UK og Europa. JD Sports’ 
kunder vil derfor have adgang til de 
seneste ’on trend’-kollektioner fra 
en række af de førende brands på 
området, samtidig med at butikkens 
særlige touchscreen teknologi vil 
øge kundernes shoppingoplevelse.”

kan sammensætte den helt rigtige 
portefølje.”

REPRÆSENTATIV DATAINDSAMLING

Den seneste undersøgelse blev fore- 
taget i 2014, hvor godt 500 rejsende 
blev interviewet af Lufthavnens faste 
interviewerkorps.

”Vi forsøger at gå efter de målgrup- 
per, vi har i shopping centeret, og at 
gøre undersøgelsen så repræsentativ 
så muligt,” siger han og uddyber:

”Vi spørger ind til deres forbrug på 
den rejse, de er i gang med, mens 
vi samtidig forsøger at koble det 
sammen med den retning, de selv 
ville sætte for shopping centeret, 
hvis de kunne. Hvad ville de købe, 
såfremt de kunne få det? Det giver 
os en forståelse af, hvor de kunne 
forestille sig at bruge deres penge 
fremadrettet.”

Den nuværende analyse fra 2014 
har som nævnt ført til, at CPH nu 
kan tilbyde de rejsende både sushi, 
sportstøj og en ølbar. Potentialeana- 
lysen skal gennemføres igen i år, og 
det bliver spændende at se, hvilke 
tanker og ideer kunderne har for 
fremtidens CASC.
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»VI SKAL ÆNDRE 
PASSAGERERNES 
ADFÆRD«
’Shop on Arrival’ skal i 
fremtiden være en naturlig 
del af rejsen. Et nyt mar-
kedsføringstiltag skal sikre, 
at passage- rerne bliver for-
trolige med konceptet. 

’Lige landet? Husk gaven til barnepi- 
gen med voldsomt søvnunderskud. 
Shop ved ankomst – også i TAX 
FREE-butikken’. En ny kampagne 
med humoristiske budskaber skal 
minde passagererne om, at de gerne 
må shoppe ved ankomst i CPH. For 
folk er stadig i tvivl om, hvorvidt det 
er ok, og det vil CPH gerne uddanne 
dem i, siger Benedicte Howitz Bar- 
dram, Marketing Manager i CPH.

”Vi vil gerne have, at folk opdager, 
hvor meget CPH faktisk har at tilby- 

de de ankomne, og så skal de samti- 
dig lære at bruge det. Derfor har vi 
nu sat store folieringer op for på den 
måde at gøre passagererne opmærk-
somme på mulighederne. Typisk er 
man ikke i ’shopping mode’, når man 
lander, men via de her budskaber, 
der har et lille glimt i øjet, kan vi 
gøre dem opmærksomme på særlige 
situationer og derigennem give dem 
et incitament. På den måde øger vi 
chancen for, at de tager det til sig,” 
siger hun og påpeger, at det selvføl- 
gelig ikke sker fra den ene dag til 
den anden.

”Det er en adfærd, vi skal ændre, og 
det gør man ikke bare ved hjælp af 
en kommunikationskampagne. Der- 
for integrerer vi det fremover også 
i al vores kommunikation til forbru- 
gerne, så de forstår, at de altid er 
velkomne - uanset om de på vej ud 
eller hjem. Foruden de synlige plaka- 

ter benytter vi også de digitale skær- 
me, sociale medier og Advantage 
nyhedsbrevet til at vise gode tilbud 
og komme med forskellige budska- 
ber. På sigt er målet at få nedbrudt 
barrieren og få ændret adfærden, 
så det forhåbentligt bliver helt na- 
turligt for passagererne at blive lidt 
længere.”

TAG DIALOGEN MED KUNDEN

Foruden den koordinerede indsats 
fra CPH’s side er der faktisk også 
meget, man selv kan gøre ude i en- 
hederne, fortæller Benedicte Howitz 
Bardram.

”Man kan vedblive med at gøre 
CASC til et rart sted at være. Det er 
enhederne heldigvis rigtig gode til 
i forvejen. Derudover kan man slut- 
te kundesamtaler af med at minde 
om, at de også er velkomne på vej 
tilbage. Lige så vigtig som dialogen 
med kunderne er, lige så vigtigt er 
det dog også, at man tænker over 
sit produktsortiment. Vores under- 
søgelser på området viste, at pas- 
sagererne typisk efterspørger ’det 
gode tilbud’, en kop kaffe, gaver til 
dem derhjemme eller aftensmad, der 
nemt kan tages med på vejen.”

Et godt råd lyder derfor, at man for 
eksempel kan forsøge at sætte sig i 
passagerernes sted og overveje, hvad 
man selv kunne have lyst til, når man 
lander fra en rejse.

”Hvad er det, der frister, og hvad 
kunne man selv blive lokket af? Vi 
ønsker at være mere end blot et 
transfersted. At passagererne inklu- 
derer CASC som en del af både deres 
ud- og hjemrejse, og derfor bliver 
lidt længere herude. Ved at have de 
bedste tilbud og produktsortiment 
kan vi forhåbentlig sikre, at de ikke 
går rundt med skyklapper på.”

»Vi vil gerne have,
at folk opdager, hvor 
meget CPH faktisk har 
at tilbyde de ankomne, 
og så skal de samtidig 
lære at bruge det«

7

CONNECT 01-2016



SÆRLIGT KUNDE-
EVENT GAV BONUS

PÅ BUNDLINJEN
Kollektionsfremvisning krydret med champagne og choko- 

lade. Festlige fredage hos By Malene Birger gav øget om- sæt-
ning og glade kunder, fortæller store manager Pernille Brøsch.



Hver fredag i november sidste år 
kunne de rejsende i CPH se frem til 
champagne, chokolade og kollek- 
tionsfremvisning fra klokken 17-20 
hos By Malene Birger. Et event, der 
sikrede butikken et markant øget 
salg, flere abonnenter på deres ny- 
hedsbrev og en generel bevidsthed 
om brandet. Det fortæller store 
manager Pernille Brøsch, som kalder 
initiativet

’Friday before takeoff’ for ’en abso- 
lut god oplevelse’.

”Den første fredag steg vores om- 
sætning med 562 procent sammen- 
lignet med samme tidsrum forrige år, 
og generelt havde vi høje indextal, 
de fredage vi afholdt arrangemen- 
tet. Samtidig var det for os en god 
måde at fange de kunder på, der 
som regel blot kigger. Vi kunne vise 
dem vores nye kollektion og tale lidt 
mere med dem. Det kan godt være, 
at de ikke købte noget, men så har 
vi måske i stedet plantet et frø i dem 
og gjort dem mere interesseret i 
vores brand.”

Åbningstiderne i lufthavnen kan 
ellers være lidt svære at forene med 
særarrangementer, som for eksem- 
pel en almindelig strøgforretning i 
København lettere kan afholde efter 
lukketid, påpeger hun. Så derfor var 
eventen i CPH lidt et sats.

”For mig handlede det selvfølgelig 
om, at der skulle være en god ud- 
vikling og en øget omsætning, men 
vi gjorde det ligeså meget blot for 
at prøve konceptet af. Vi har aldrig 
haft et lignende initiativ i lufthavnen 
før, men det gik jo heldigvis godt.”

KUNDERNE VAR GLADE

Tidspunktet mellem klokken 17 og 
20 var valgt, fordi butikkens salg 
generelt var stille der.

”Vi ville gerne se, om vi kunne løf- 
te det. Derfor var det selvfølgelig 
dejligt, at folk tog godt i mod det. 
På vores frontbord havde vi stillet 
champagne og chokolade frem, og 
generelt havde vi dækket pænt op 
med vores lookbooks liggende frem-
me. Selvfølgelig kom der en del

børnefamilier, som mest var der for 
chokoladen og hyggens skyld, men 
der var også mange, vi kunne have 
en frugtbar dialog med.”

Netop derfor er det vigtigt at kigge 
på vagtplanen inden eventet, så man 
kan sikre, at i hvert fald nogle af de 
fuldtidsansatte er på job, påpeger 
Pernille Brøsch.

”Alle mine piger kan selvfølgelig 
sagtens klare sådan et event, men 
jeg prioriterede det personale, som 
er her mest. De kender kollektioner- 
ne mere indgående og kan derfor 
bedre tale med og vejlede kunder- 
ne.”

Under eventen var der også mulig- 
hed for at deltage i en konkurrence 
om at vinde en makeuptaske. Alt, 
man skulle gøre, var at skrive sig op 
på en seddel, hvor man også kunne 
angive, om man ønskede at tilmelde 
sig By Malene Birgers nyhedsbrev. 
Det fik butikken 100 nye abonnenter 
på.

Og spørger man hende, hvorvidt hun 
er tilfreds med resultatet, er konklu- 
sionen klar:

”Det var klart en succes. Jeg fik abso- 
lut det ud af det, jeg gerne ville - og 
lidt til, og vi kommer helt sikkert til 
at gøre det igen.”

GODE RÅD FRA PERNILLE BRØSCH 
TIL DIG, DER OVERVEJER ET LIG- 
NENDE TILTAG:

”Meld eventen ud i jeres nyhedsbrev 
og på de sociale medier og spørg også 
CPH, om de kan hjælpe med at skabe 
fokus på deres facebookside. Det 
gælder om, at så mange som muligt 
kender til arrangementet. Derudover er 
det vigtigt at have sit PR og Marketing- 
steam i ryggen, som også kan støtte op 
og skabe bevidsthed hos kunderne.”

»Den første fredag 
steg vores omsætning 
med 562 procent sam- 
menlignet med samme 
tidsrum forrige år«
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NY ANSVARLIG 
FOR SPECIAL- 
BUTIKKERNE I 
CPH
41-årige Mette Pedersen er ny Senior Ca- 
tegory Manager hos Airport Sales. Med 
15 års erfaring fra detailbranchen glæder 
hun sig til at skabe langsigtede resultater i 
CPH, hvor unikke shopping-oplevelser går 
hånd i hånd med et økonomisk overskud.

  

Hvad fik dig til at søge stillingen som Category Manager?

”Lufthavnen tiltalte mig meget. Jeg har rejst utrolig 
meget privat og med mine tidligere jobs og altid nydt at 
komme herude. Derudover kan jeg se et klart potentiale 
for vækst de kommende år, hvilket, jeg syntes, kunne 
være spændende at være en del af. Dét at være med til 
at påvirke, hvordan shopping centeret skal udvikle sig, og 
hvordan vi forener de unikke brugeroplevelser med en 
øget omsætning for vores enheder såvel som for CPH, lød 
meget interessant.”

Hvilke tanker gør du dig om det arbejde, du skal i gang 
med?

”Vi skal sikre, at passagererne bruger mere tid herude og 
derigennem flere penge. Lige nu er den gennemsnitlige 
dwell time tre kvarter. Kan vi øge den tid, må vi også for- 
mode at kunne øge omsætningen væsentligt. Her skal vi i 
høj grad bruge vores insights til at forstå, hvad der tricker 
passagererne til køb, og hvilke behov de har. Derudover 
gælder det også om, at vores forpagtere er med på de 
seneste trends, og at de optimerer deres arealer i videst 
muligt omfang. På den anden side skal vi til gengæld 
være gode til at lægge enhederne efter den rette kunde- 
strøm og segmentering.”

Hvad glæder du dig allermest til at komme i gang med?

”Jeg glæder mig meget til at være en del af Airport Sales 
og være med til at udvikle teamet. Derudover glæder jeg 
mig også til at skabe endnu flere kontakter såvel internt 
som eksternt, og ikke mindst til at møde alle vores for- 
pagtere - for det er sammen med dem, vi skal tage shop- 
ping centeret til nye højder.”
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Hvad bliver den største udfordring?

”Det bliver at sikre, at vi hele tiden 
øger både vores og enhedernes 
omsætning samtidig med, at vi 
skaber unikke shopping oplevelser. 
I den sammenhæng er der mange 
interesser, der skal plejes, og mange 
interessenter der skal inddrages. 
En anden udfordring bliver også, 
at resultaterne i visse tilfælde først 
viser sig på den lange bane. Men 
det er netop også noget af det, der 
tiltalte mig ved jobbet. Tidligere har 
mit arbejde været mere kortsigtet, 
så det motiverer mig at prøve noget 
andet.”

Hvilke erfaringer kan du trække på i 
forhold til dine tidligere jobs?

Hos både Carlsberg, Mars og Diageo 
arbejdede jeg med stærke brands og 
havde ansvar for at skabe aktivitets- 
planer med afsæt i den overordnede 
strategi og i samarbejde med kun- 
derne. Specielt i min tid hos Mars og 
Diageo har jeg haft meget fokus på 
at skabe kategorivækst for både os 
selv og vores samarbejdspartnere. 
Jeg har arbejdet på tværs af kanaler 
og håber derfor også at kunne bidra-

ge med at skabe nogle nye synergier 
mellem F&B og specialbutikkerne. 
Det kunne eksempelvis være i form 
af udskænkningssteder, som solgte 
det service, man spiste fra, eller den 
Single Malt Whisky eller specialøl, 
man fik serveret, så man på den 
måde fik afdækket flere behov på 
én gang. Der er mange travle men- 
nesker her i lufthavnen, som måske 
ikke bevæger sig så meget rundt i 
CASC, men på denne her måde kan 
vi give dem mulighed for både at 
spise og shoppe samme sted.”

Hvad kan enhederne forvente med 
dig ved roret?

”Jeg lægger meget vægt på strate- 
gisk alignment, hvilket vil sige, at 
alle skal forstå, hvor vi bevæger os 
hen - både internt og eksternt. Det 
kan vi sikre ved at have en klar og 
simplificeret strategi, hvor vi priori- 
terer og udvælger de allervigtigste 
fokusområder. Og så er det vigtigt at 
være konsistent og få gjort tydeligt 
for alle i vores afdeling, hvordan 
deres arbejde linker ind til den over- 
ordnede strategi, så de ved, hvordan 
de selv kan gøre en forskel.”

OM METTE PEDERSEN

Oprindeligt uddannet cand.merc.jur.

og har arbejdet inden for FMCG, Fast 
Moving Consumer Goods, siden. Først 
gennem otte år hos Carlsberg, hvor hun 
var ansat i såvel Salg som Marketing 
samt en del af innovationsteamet, her-
efter tre år hos MARS Scandinavia som 
Category Manager på dyremad

og senest som ansvarlig for Customer 
Marketing teamet for Detail i Diageo, 
verdens største spiritusfirma. Her havde 
hun ansvar for kategoriudvikling samt 
salgstursplanlægning for detailleddet 
på tværs af Norden.

BESKRIV DIG SELV MED TRE ORD:

Fagligt: Strategisk, fokuseret og resul- 
tatorienteret.

Privat: Social, tæt på familien, elsker en 
god fest.

CONNECT HAR BEDT METTE OM AT 
FÆRDIGØRE FEM SÆTNINGER, SÅ 
I KAN LÆRE HENDE ENDNU BEDRE 
AT KENDE:

Mine kolleger opdager nok inden 
længe, at jeg er glad for korte møder 
med fokus på beslutninger og tydelige 
actions

Til gengæld kan de glæde sig til, at jeg 
har mere tålmodighed, når det kommer 
til at optræde bag baren og shake cock- 
tails til det næste firmaarrangement

Jeg lærer aldrig, at lægge mit liv i 
skema

Når jeg holder fri, kan du finde mig på 
farten med min søn, min øvrige familie 
eller mine venner – enten i fine Køben- 
havn, i en storby sydpå eller på en piste 
i Ischgl

Der er få, der ved det, men inviter mig 
gerne til Oktoberfest (der findes en 
ægte Dirndl i min garderobe) – eller 
alternativt til Skotland, hvor jeg ikke er 
bleg for at nyde en god Talisker 10Y en- 
ten neat eller i en Whisky Sour cocktail

»Lige nu er den 
gennemsnitlige dwell 
time tre kvarter. Kan vi 
øge den tid, må
vi også formode at 
kunne øge omsætnin- 
gen væsentligt«
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Er du i tvivl om, hvor du 
må stille dine tøjstativer, 
eller hvordan du skal opbe- 
vare lageret af cognacfla- 
sker? Et nyt team i CPH 
kan sørge for, at din enhed 
er sikret i tilfælde af brand. 

Hvis du har haft besøg af brand- 
myndighederne på en tidligere 
arbejdsplads, så ved du måske, at de 
kan være temmeligt firkantede. Selv- 
følgelig ikke uden grund, for det er 
jo et spørgsmål om sikkerhed, men 
alligevel er der ikke meget plads 
til dialog. Sådan er det ikke i CPH. 
Lufthavnens afdeling for Brand og 
Redning er nemlig også til stede for 
at assistere enhederne med at finde 
gode løsninger på de udfordringer, 
de måtte have. Det siger vicebran- 
dinspektør Niels Holmberg.

”Vi er der for forpagterne og ikke 
for at slå dem i hovedet, hvis et 
tøjstativ blokerer en flugtvej. Vi vil 
gerne have en dialog, hvor vi i sam-
arbejde finder ud af, hvor det på-
gældende tøjstativ så kan stå. Vi ved 
godt, at de er udfordret på den spe-
cielle infrastruktur, der er heri CPH, 
og det tager vi selvfølgelig højde 
for,” siger han.

Derfor har Niels Holmberg og hans 
kollega Yarl Olsen oprettet en ny, 
rådgivende funktion, som alle frit

kan benytte sig af. Målet er at sik- 
re, at CPH lever op til reglerne for 
brandsikkerhed, og dermed at ingen 
flugtveje og nødudgange for ek- 
sempel er blokerede, hvis uheldet er 
ude.

”Vi vil fremover deltage på CASC 
Manager møderne, så vi her kan få 
talt med enhederne om de udfor- 
dringer, de måtte have, ligesom vi 
også går rundt og siger hej i Shop- 
ping Centeret og spørger, om der er 
noget, vi kan hjælpe med.”

LAGERET KAN VOLDE PROBLEMER

De typiske udfordringer, enhederne i 
CASC har, er, at de laver opbevaring i 
flugtvejene, siger Niels Holmberg.

”Flugtveje bliver nødt til at være 
fuldstændig frie. Det er afgørende, 
hvis der opstår brand. Typisk er det 
dog ikke selve butikkerne i transi- 
tområdet, der er udfordret på ind- 
retningen, men derimod lagrene i 
kælderen.”

Derudover er det også væsentligt, 
hvordan særligt brandbare varer 
som for eksempel sprutflasker op- 
bevares, ligesom papkasser og em- 
ballage helst skal afleveres hurtigt i 
affaldsrummet.

De helt store brande sker dog hel- 
digvis sjældent i CPH. Lufthavnens 
brandvæsen skal ifølge loven kunne 
være fremme ved ildebranden på 
under tre minutter, hvilket gør, at de 
potentielt farlige brande hurtigt kan 
komme til livs. I 2015 gik der 209

alarmer i alt, og langt de fleste var 
’blinde’, siger Niels Holmberg.

”De blinde alarmer bliver typisk ud- 
løst af enten tekniske fejl, hvor for 
eksempel håndværkere glemmer at 
koble systemet fra, inden de begyn- 
der deres arbejde, eller fordi folk 
ryger på toiletterne. En kaffemaski- 
ne eller kogeplade, der står tændt, 
er også ofte skyld i, at alarmen går.”

Alligevel er man stadig nødt til at 
være forberedt, hvis uheldet er ude, 
påpeger han, og det kan det nye 
team være med til:

”Noget af det vigtigste er helt klart 
at kunne forebygge mod ildebrand, 
og med den nye rådgivende funkti- 
on kan vi fange ting i opløbet, der 
balancerer lige på kanten.”

HVIS EN BRAND OPSTÅR

Hvis det virkelig brænder, skal man 
følge brandvæsenets anvisning. En 
indsatsleder vil få iværksat en talemed- 
delelse, som vil blive afspillet gennem 
højtalerne i CPH og guide folk til, 
hvordan man skal forholde sig. Typisk 
vil meldingen være at finde nærmeste 
nødudgang.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid meget velkommen til at kon- 
takte Niels Holmberg (niels.holmberg@ 
cph.dk) eller Yarl Olsen (yarl.olsen@ 
cph.dk) fra Brand og Redning, hvis du 
har spørgsmål eller ønsker et besøg.

VI ER DER FOR 
FORPAGTERNE«

»
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