
 

 

Udviklingsprojektet – CityChef 2020  
Detail foreningerne er afhængig af ildsjæle, drivkraft, en fælles medvilje til at ville fremtiden. Men de er stærkt 

udfordret af ressourcemangel, nytænkning og den digitale forstyrrelse af detailhandlen og manglende synergi 

med online handel. Service Platform har etableret et netværk der stiller skarpt på de radikale forandringer der 

kan bringes i spil for at løfte bymidten og detail handlen. 

Man skal holde hænderne solidt på rattet for at undgå at forulykke i den teknologiske udviklings høje fart. Derfor 

sætte Service Platform fokus på det komplekse begreb digitalisering og detailhandel. Det dækker særligt over 

nye teknologier og digitaliseringens dominans, som udfordrer både den fysiske butik og e-handelsvirksomheder, 

der er nødt til at være innovative for at klare sig i et marked med massive og ændrede konkurrencevilkår 

Digitaliseringen sætter en ny agenda, fordi den forstyrre de kendte konkurrenceparameter; betaling, logistik, 

lager, service, varesortiment osv. Konkurrence tager til, Foreningen for Dansk Internet Handel og Nets fortæller 

at dankortet er stadig danskerne foretrukne betalingsmiddel, men om blot fem år har mobilen overtaget den 

plads. Peter Ziegler fra web-værkstedskonceptet Autobutler.dk fortæller, hvordan magtforholdet mellem 

virksomheder og kunder er vendt rundt, så magten i dag ligger hos sidstnævnte. Derfor er det vigtigt at forstå, at 

udgangspunktet for succes er forbrugerne, som det er en fordel at blive venner med – de kommer stille og roligt 

til at diktere slagets gang hen over tid. Det er nødvendigt at forstå dem, så du kan give dem, hvad de vil have, 

inden de selv ved det – derfor er kundeservice et kerneparameter i forretnings strategien. 

Digitaliseringen giver også nye muligheder til at tænke smartere, løfte opgaver man ikke kunne før eller søsætte 

projekter med højere succesrate. Det gør den fordi vi får adgang til at tænke anderledes omkring måde vi driver 

virksomhed på. Jakob Høy Biegel, direktør for SkatePro fortæller hvordan de sociale medie-platforme bliver 

brugt hos dem som redskab til at komme denne forbrugermagt i forkøbet. Bl.a. udnytter virksomheden de sociale 

medier til at skabe en dialog med brugerne. På den måde finder Skatepro ud af, hvor deres kunder skater, og 

derfor ved de, hvor de skal etablere en kontakt til en mulig leverandør – nemlig lige ved siden af mest attraktive 

skatepark lokalt. 

Disse udfordringer lever butikkerne under og i junglen af sociale medier, konsulenter og pressen kan det være 

svært at navigere i og finde den hjælp der skal til. 

Hvis din midtby vil være med til at skabe en levende midtby gennem gode detail oplevelser, og du ikke vil 

gå glip af omsætningen fra det næste opsving, så tag del i netværket CityChef 2020, hvor vi kompetenceudvikler 

dig og samler overblik over udvikling, best cases og muligheder, samt kommer med mere dybe anvisninger af 

implementerings veje og mulighedsrum for også jeres butikker. Sammen med kerne aktører fra branchen 

omsætter vi perspektiver til handlekraftig koncepter, der kan passes ind i dit univers. 

Heidi Svane / Digital Detail - Service Platformsleder  



 

 

Programmet for udviklingsprojektet  

CityChef 2020 

1) Digitale paradigme og Forretningsmodeller 
Den 27. Juni i Herning kl. 16:30 - 21:30 

Introduktion til nye måder at anskue sin virksomhed på. Gennem forretningsmodellering kan man gentænke 

både at danne relationer, partnerskaber, kunderelationer og booste sin service og sit værditilbud. Fra 

entrébaserede oplevelsesformer til abonnementspakker, takserede servicesessioner og lejeformer. I sporet 

“Forretningen” ser vi desuden på de nye marketings muligheder, sociale shopping mekanismer og fremtidige 

CRM-former, hvor shopperne bliver genkendt og belønnet for at komme tilbage i butikken. 

⋅  Overblik: Hvilke forretningsmodeller virker for fremtidige butiksformater? Hvilke markedsførings formater 
vinder frem og hvad er bedst for hvilken type butik? 

⋅  Cases: Hvem er de førende, de frækkeste, hvad gør de og hvor ligger indtjeningen? 
⋅  Tools: Hvordan overfører man de succesfulde first mover erfaringer til egen forretning? 

 

2) Organisationen  
September kl. 16:30 - 21:30 - fastsætter datoer når vi mødes første gang 

Digitalisering bryder med den traditionelle måde at organisere sig på, forestillinger om siloer og aflukkede 

fagfællesskaber - viden om alt fra kundebetjening og lagerhåndtering til mobil teknologi og oplevelsesdesign går 

på tværs af eksisterende strukturer. Derfor skal Cityforeningen også tænke på nye organisationsdesigns og 

incitaments former for at lokke folk til at skubbe effektivitet, innovation og arbejdsglæde i vejret. 

⋅  Overblik: Forandringsledelse og andre måder at organisere sig på så man ikke kun skal trække på 
ildsjæle. Hvilken motivation, ledelsesform, kommunikationsvej og videndeling virker? 

⋅  Cases: Hvad gør de mest succesfulde, hvad gør de små, de nye, de skarpeste? 
⋅  Tools: Hvordan implementerer vi organisationsændringerne, hvordan omformer man og bringer ejerskab 

og entreprenørånden ud i organisationen? 
 

3) Shopperen  
Januar kl. 16:30 - 21:30 

Med det fysiske rum ufrivilligt reduceret til prøverum af onlinehandlen bliver det store spørgsmål: Hvad skal der 

til for at tiltrække shopperne og få dem til at lægge købekraften i butikken? Hvordan opfører de digitalt indfødte 

sig i den fysiske butik? Og hvordan indretter man sig, så de nye, digitalt overlegne segmenter trækker spor til 

deres Facebook-venner og Twitter-followers. 

⋅  Overblik: Hvad virker og hvad virker ikke i forhold til at højne oplevelsen og de særlige fordele på 
butiksplan? Tæt på kunden som vækstdriver, hvor meget vil kunden betale for services, ydelser og 
leverance omfanget. 

⋅  Cases: Et kig på steder, hvor man har haft særligt held med at reaktivere det fysiske rum. Hvad gjorde 
man konkret? 

⋅  Tools: Hvordan kan de andres erfaringer komme mig til gode? Hvilke teknikker kan gøre mig skarpere til 
at ramme min målgruppe? 



 

4) Studie tur 
Marts 2dg (Hamburg) 

Besøge Hamburg for at opsnuse nye metoder, initiativer og anderledes måder at tænke på. 

Bl.a. høre om et projekt med det tyske handelskammer og realdania - BIDS som har styrket Hamburg 

 

Praktisk information 

Formatet  
⋅  16:30 Introduktion 
⋅  17:00 Taler 
⋅  17:30 Workshop 
⋅  18:00 Middag 
⋅  18:30 Taler 
⋅  19:00 Workshop 
⋅  20:00 Kaffe 
⋅  20:30 Vidensdeling / Networking 
⋅  21:30 Tak for i dag 

Prisen 
Prisen for et årligt medlemskab er 4.500kr. ekskl. moms pr. Deltager.  
Prisen inkluderer forplejning i form af let aftensmåltid til hvert netværksarrangement samt materialer og en 

afsluttende rapport, der samler op på spændende koncepter. 
Prisen inkludere ikke studieturen, der skal deltageren selv betale for transport, overnatning og forplejning. 

 

Koordinator - Heidi Svane er i dag platformsleder for Service Platforms digital detail aktiviteter. Hun har faglig 

baggrund med en Master i Strategi, Organisation og Ledelse og har tidligere stået i spidsen for Innovation Labs 

retail-aktiviteter. Derudover tidligere erfaring som selvstændig i detail-branchen og mange års internationalt 

arbejde i bagagen. 

Service Platform er partner på dette tiltag. Service Platform er et Innovationsnetværk blandt 22 nationale 

innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi er brobyggere mellem virksomheder og 

forsknings- og vidensinstitutioner med det formål at styrke danske virksomheders innovations- og 

konkurrenceevne. Kerneaktiviteterne spænder bredt, hvoraf disse foredrag er en del af vores platform med fokus 

på service i digital detail. Service i digital detail handler om innovation og service tendenser i detail, digitale 

kunderelationer, integration af viden- og salgsplatforme samt internationalisering af online handel. 

Netværket tilbyder 
- Datoerne for de fire møder er: Juni, September, Januar, Marts  
- Et netværk består typisk af 15-20 medlemmer  
- Medlemmer består af chefen fra Handelsstandsforeningen, City chefen, Shopicity chef 
- De 3 møder afvikles i cityforeningens lokaler  
- Videndeling og sparring i netværket bygger på stor fortrolighed 
- Råd, nye ideer & vejledning motiveres og faciliteres blandt gruppens medlemmer 
- Hvert møde har forskellige temaer 



 

- Der vil være nogle input sessions (oplæg, 
foredrag/interviews med eksperter) og derefter   nogle digestion-sessions, hvor du og de øvrige 
medlemmer summer over informationen og arbejder med emnerne i grupper faciliteret med de nyeste 
værktøjer indenfor innovation 

- Under hver netværks session får du mulighed for at sparre med de andre og få indsigt i de forskellige 
måder hvorpå de andre griber problemer an på i dag 

- Der søges for let forplejning til hvert møde 
  


