
 
 

 
Klar til den nye 

forbrugervirkelighed 
 
 

Lotte Wøldiche Præstgaard 

 
 
 
 



2 

”Klar til den nye forbrugervirkelighed”  Hvordan skaber man 

forandring i Danmarks største isenkramvirksomhed, hvor 

tilbudsavisen altid har været den største salgsdriver, og det gode tilbud 

har betydet alt? Hvad kræver det af en organisation at kunne møde 

fremtidens forbruger på alle kanaler? Hvordan 

sikres det optimale samspil mellem butik, webshop 

og klub? De seneste par år har Imerco arbejdet effektivt og 

struktureret med at tilpasse sin markedsføring og 

kundeservice til den nye forbrugervirkelighed 
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Landsdækkende kæde med 150 butikker 

Ca. 1.000 medarbejdere 

Datterselskab i M. Goldschmidt Holding-koncernen 

 

 



Omnichannel målet 

Singlechannel Multichannel Crosschannel Omnichannel 

Seamless customer 
experience  
 
Brandoplevelse 

1 touch point Forretning, branding 
og teknik i siloer 

1 kundesyn - fortsat 
styret i siloer 
 



En klassisk branche 
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Nyt konkurrentbillede 
Supermarkeder, online og 
hårde hvidevarer 

Ændret 
forbrugeradfærd 
Social, lokal og mobil 

En hel organisation      
bygget op omkring salg 
via tilbudsaviser 
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Øget ROPO-effekt hos forbrugerne 

56 % af dem der researcher online køber i fysisk butik 

Kilde: Google Consumer Barometer, 2014 

How did people who researched online complete their product purchase? 

 

Kilde: Google Consumer Barometer, 2014 

How did people who researched in-store complete their product 

purchase?  

 

29 % af dem der researcher i butik køber digitalt 

Kilde: Google Consumer Barometer, Home appliances 2012, 

2014 
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OPTIMERING AF MEDIEINVESTERING OG ANDRE 
TILTAG 

TV 

Search 

Print  

Centeran-

noncering 

PR 

Monsterban-

ner 

Facebook 

Medie 
 

Andet tiltag 

E-DM 
RTB/display 

Social ads 

SEO 

RTB/display Ejerskab 

Fysisk 

tilbudsavis 

Digital 

tilbudsavis 

Kundens beslutningsproces 



Strategi 

Danmarks stærkeste retailer  
inden for køkken og bord 
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Taktik 

Ændre brandopfattelsen fra rabat til ”Appetit på livet” 

I takt med at de traditionelle medier mister deres effekt, skal relationen til 
de loyale kunder sikre vækst 

Kombinationen af købshistorik, online adfærd og kundeoplysninger gør, 
at Imerco bliver førende inden for omnichannel 

Imerco vil opnå seamless customer experience. Hermed menes, at Imerco 
har en fælles opfattelse af kunden og ikke mindst; at kunden har én opfattelse 
af Imerco 

 

 

 

 

Data 

 
 Online  

Salg 

Butikker 
Rådgivning 

Imerco+ 
Fastholde 



Situationen for 2 år siden 
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Organisatorisk  

• Manglende forståelse for 

ny konkurrentsituation 

• Manglende digitale 

kompetencer 

• Modstand mod forandring 

  

IT-systemer 

• Dårlig systemarkitektur 

• Dårlig datastruktur 

• Ustabil imerco.dk  

 

Markedssituation 

• Vækst i web-handlen  

• Nye konkurrenter  

• Ændret forbrugeradfærd 

Forretningsprocesser 

• Manuelle processer 

• Siloopdelt 

• For dyrt at geare 

forretningen Forretning 

 Teknologi   Branding 



Strategi og 
forretnings-

udvikling 

Lager, logistik, 
fulfillment 

Digital platform 
og kanaler 

Butikker 

crosschannel 

Kundeservice Imerco+ 

Digital strategi 

Styring/KPI/BI 

Organisation 

Taktiske indsatsområder 

 
 
  

2013 Hvor startede vi? 
• Lager i kælderrum 
• imerco.dk gik ned 
• Butik og imerco.dk konkurrenter 
• Ingen kundeservice 
• Intet budget til digitale kampagner 
 
 



Strategi og 
forretnings-

udvikling 

Lager, logistik, 
fulfillment 

Digital platform 
og kanaler 

Butikker 

crosschannel 

Kundeservice Imerco+ 

Digital strategi 

Styring/KPI/BI 

Organisation 

Status i dag 

 
 
  

2015 

Opsummering 
• Ny imerco.dk på 8 måneder 
• Nyt weblager IGEN IGEN 
• 3 x sortiment online 
• Omsætningsrekord Black Friday 
• Kundeservice er en del af marketing 
• Øget TrustPilot 



Resultat af turnaround proces 

 

 



Marketingoptimeringer 
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Strategi 

Lille 

Produktnyheder 

Årshjul 

Avisplan 

Tema 

• Avis 

• Digital  

• SOME 

• E-mail 

• Dagblade 

• TV 

• Outdoor 

 

Mellem 

• In-store  

Stor 
 

2013 2015 
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Resultat af turnaround proces 
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Data stammer fra Imercos pressemeddelelse  



Vi tester hypoteser 
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Tilbudsavisen er fortsat den største salgsdriver 
 

36 mio. kr. om året på tilbudsaviser 
 

Min. 36% af tilbudsaviserne bliver ikke læst 
 

13 mio. kr. dårlig investering  
 
 



 

 

De ”nemmeste kunder” vi kan hverve 
må forventes at ligne vores 

Imerco+ kunder 
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Optimering af tilbudsavisen 

Målsætningen var at sænke omkostningen samtidig med, at 
omsætningen fastholdes 

 

 

 

Omkostning 

Omsætning 



Optimering af tilbudsavisen 

Foretaget en analyse af Imerco+ medlemmer og matchet dem op imod 
eksterne datakilder 

Udarbejdet en profil af hvilke husstande, der mest sandsynligt vil læse 
tilbudsavisen med et efterfølgende køb 

Sammen med FK har vi optimeret distributionen efter Cameo, som bygger 
på demografiske, geografiske og livsstilsbaserede variable. Normal 
fordeling er efter postnumre og ruter 

 

 
Match mod data fra eksterne datakilder 

 
Beriget med 
Køn 
Alder 
Teledata 
Demografi 
Ejendomsdata 



Test af potentiale  

Testen blev afviklet af to omgange i afgrænsede 
geografiske områder 

Test 1: Århus og opland 

Test 2: Århus og opland samt Fyn 

Begge tests blev afviklet over 4 uger 

 

Imerco realiserede betydelige besparelser unden 

at sænke omsætningen. 
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Danmarks sjoveste  
                          shitstorm 
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Mandag 

Klokken 10 brød helvede løs 

Klokken 10.02 første besked om at der var problemer  

Klokken 11 var Imercos telefonomstilling også lagt ned  

Shitstorm på Facebook 

Ved midnat var det tekniske problem løst og de første 
vaser solgt 
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TV2.dk mandag aften 
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1.Frustration over at det 

ikke virker  

2.Frustration over 

manglende information  

3.Overbærenhed, forståelse, 

positivitet – ros for 

håndtering 

4.Modreaktion: Humor, 

ironi, latterliggørelse (fra 

ikke-kunder der tiltrækkes af 

den heftige aktivitet) 
 

Udviklingen på Facebook  



Svar på rygter 
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Holdning 
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Humor og modreaktioner 



Humor og modreaktioner 



Humor og modreaktioner 



Humor og modreaktioner 



Humor og modreaktioner 
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Humor og modreaktioner 
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Humor og modreaktioner 
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Humor og modreaktioner 
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Humor og modreaktioner 



NGO og samfundsholdninger 



Andre virksomheder 



Andre virksomheder 
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”Pressen løb først den ene 
vej, og så den anden vej" 

 



96 presseomtaler 
 
25. august – 9. september 2014 i online og trykte medier. 

Medvirkende i flere radioprogrammer og omtalt i Go’ Morgen 
Danmark 

 

Imerco i kundestorm: 16.000 forsøgte at købe jubilæumsvase 

Kunder bestormer Imerco efter tilbud på mode-vase 

Kunder raser mod Imerco: Det værste svineri 

Jagt på jubilæumsvase var, som en One Direction koncert 

Syv timers vasepanik? Det kunne de også have brugt tiden på 

Når Facebook-stormen rammer virksomheder 

Derfor blev Imerco ramt af Facebook-stormen 

Desperate vase-fans gik amok på Imerco 

Fra fiasko til 5.000 likes, Markedsføring Online 

Ord-ret: Kähler du, så husker jeg alt 
 44 
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Isenkrambranchens svar på en 
One Direction koncert 
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”At blive ramt af en 
shitstorm er som at blive 
fanget i et hestehul”  
 
”Der er kun en ting  
at gøre: ”Hold hovedet 
koldt, flyd med og kæmp 
først når strømmen har 
sluppet dig” 
 
Lotte Præstgaard 
 
 
 
 
 



Hvad gjorde vi rigtigt? 

Hurtig, gentagende og sober kommunikation til 
kunderne via Facebook 

Dygtig håndtering af pressen med et malende sprog 
om ”En One Direction koncert” og en simple forklaring 
af problemet: ”16.000 kunder på en gang” 

Udnyttede det bedste ved de sociale medier – vi lod 
andre tale vores sag og holdte hovedet koldt i hele 
processen 

Kompensation blev positivt modtaget – flere påpegede, 
at Imerco ikke havde behøvet at kompensere 

Sidst på ugen havde vi løst hovedproblemet og 
årsagen til hele konflikten – vi havde implementeret et 
kø system på imerco.dk  
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Styring 

• Identificer problem og 
alvor 

• Klarlæg 
hændelsesforløbet 
(Hvem, hvad, hvornår og 
hvorfor) 

• Nedsæt ”Alarm Board” 
(Arbejds-og styregruppe) 

• Implementer et 
mødeforløb, hvor ”Alarm 
Board” samles og giver 
løbende status 

• Udpeg hvem der er 
beslutningstager  

• Overvej om processen 
skal ændres, hvis 
problemet eskalerer 

• Overvej at etablere et 
”war room” til styring af 
situationen 

Ressourcer 

• Udpeg ressourcer i 
organisationen til at 
hjælpe 

• Overvej om 
driftsfunktioner eller 
udviklingsprojekter skal 
lukkes ned i 
krisesituationen 

• Beslut om der skal 
hentes eksterne 
kompetencer i form af 
advokat, rådgiver, 
psykolog etc. 

• Beslut om nogen udefra 
skal kontaktes/ 
informeres, leverandør, 
pårørende, PR, andet? 
 
 

Kommunikation 

• Formuler vinklen på 
historien til de forskellige 
interessenter 

• Udarbejd Q&A på de 
vigtigste spørgsmål 

• Skitser tidplanen for 
kommunikationen – hvad 
siger vi til hvem og 
hvornår? 

• Udpeg talsmænd til de 
forskellige kanaler 

• Løbende kommunikation 
til personalet 

• Kommuniker og lyt 
• Kontroller om lovgivning 

er overtrådt 
• Tænk Google SEO 

 
 
 

 

• Kontroller at der er 
kontaktdata på alle 

• Sørg for password til 
alle systemer 

• Etabler overvågning af 
eksterne medier 

• Udarbejd vagtplan i 
kundeservice  

• Etabler tidsplan/oversigt 
over bemanding og 
kommunikation 

• Tjek om varerne 
trækkes tilbage fra 
markedet  

• Skriv aftaler med 
pressen ned 

• Andet 
 

 
 
 

Praktik Kontaktpunkter 

• Identificer involverede 
interessenter  

• Identificer 
kontaktpunkter  

• Udsend retningslinjer til 
kontaktpersoner med 
”hvad der skal siges og 
gøres” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLISTE VED KRISEKOMMUNIKATION   

Personlige Officieller 

Ejer Telefonsvare 

Direktionen Reception 

Chefer Kundeservice 

Medarbejdere HQ E-mails 

DC TrustPilot 

Salgspersonale Facebook 

Særlige afdelinger Twitter 

Imerco.dk 

Intranettet 

Andet 

Interne Eksterne 

Ejer Pressen 

Direktionen Leverandør 

Chefer Advokat 

Medarbejdere HQ PR rådgiver 

DC Kommune 

Salgspersonale Centeransvarlig 

Særlige afdelinger Ejendomsansvarlig 

Interesseorganisationer 

Kunde 

Kundegrupper 

Pårørende 

Naboer 

Formål 

Tag styring 

Skab overblik 

Udarbejd et fundament for beslutninger og 
kommunikation 

Lovgivning 

Lov om Betaling (surrogater - herunder point, 
gavekort og tilgodebeviser) 
 

Markedsføringsloven (permission + generelle 
marketingaktiviteter) 

Købeloven (rettigheder for forbruger  fx 
returret) 
 

Persondataloven (opbevaring af persondata) 
 

Andet 

Lotte Wøldiche Præstgaard , oktober 2014 
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