
Hesehus for Videncenter for Digital handel, 19. oktober 2020



Lars Hedal
• Adm. direktør

Hesehus A/S, siden 2002

• Bestyrelsesmedlem
Tietgen, siden 2018

• Marketingchef
Ecarisma A/S (Maersk Data),
2000-2002

• Executive
Management Programme 
Strategy, Innovation and Leadership,
INSEAD

• Cand.merc.
International markedsføring, 
Syddansk Universitet

The M-list
2019 & 2020

Gazelleprisen
(med Hesehus i 2007, 
2008, 2012 & 2019)

Årets Ejerleder
2014



Kort om 
Hesehus

Stiftet i 2002 i Odense

120+ medarbejdere

100% fokus på ambitiøse e-handelsløsninger
til DK Top 1000

Finaleplaceringer ved E-handelsprisen 
10 år i træk (6 x Guld)

Alle løsninger baseret på Bizzkit Commerce
- 12% markedsandel blandt DK top 1000
- International partnerkanal

Datadrevet

Kunderejsen Strategi

Software

- 2019: To guld og to sølv e-handelspriser
- 2020: Finalen i bedste e-handelscase med Matas
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Kampen om kunderne: De gode gamle dage

Den Gamle By, 1974-kvarteret

Den Gamle By, 1974-kvarteret

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=den%20gamle%20by%20i%20%C3%A5rhus&source=images&cd=&cad=rja&docid=WN73NCzN0_5R2M&tbnid=NhUDCfrfJ67pbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visitaarhus.dk/danmark/aarhus/presse&ei=PS84UtuGPPPE4gTwjIHoCg&psig=AFQjCNGDJV_0LnVtPQspCEHJD_Bf_LuLfA&ust=1379500197747981


”I vores branche skal man altså 
ud at møde kunderne”



Børsen, 23. april
60-70% vækst 

B2B online



Coronaeffekten: Nu er kunderne online

Derfor:
• Hjemmesiden afgørende for branding
• SEO endnu vigtigere end nogensinde i B2B
• Husk den personlige relation: Chat
• Man kan godt købe en lastbil på nettet – og alt muligt andet
• Forstå kundernes ønsker og situation – de er der stadig, men de 

opfører sig anderledes



Syv krav til en ambitiøs 
B2B e-handelsløsning



BØVL!
77%
af B2B-kunder 
svarer, at deres 
seneste køb var 
meget komplekst 
eller svært. Gartner 2019

1



2



Live Chat  

Skab en personlig relation 
mellem ansatte og kunder
• Introduceret i løbet af de første 

uger under lockdown
• Iscenesætter de fysiske butikker 

ved at lade de ansatte chatte 
med onlinekunder

• Personlig rådgivning med 
videochat

• Opbygger langvarige, loyale 
kunderelationer

• 15 dedikerede ‘online 
materialister’ flyttet fra de 
fysiske butikker
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Danskerne vil
handle bæredygtigt
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… men kunderne leder forgæves 
efter information om 
bæredygtighed i webshops
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Fasthold kunderne

Skab stærke kunderelationer og 
optimer hvert besøg
• Hostede det første live shopping 

event under corona

• Fokus på at guide kunderne inden 
for relevante emner

• Stor interaktion under show med 
en stærk chat funktion

• Produktvisning og fokus på køb 
undervejs i showet – fuldt 
integreret med matas.dk

• Video-on-demand efter hvert 
show
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Anbefalinger



Vores anbefalinger

Med webshop
• Optimér webshoppen nu
• Forstå kunderne: De er der stadig, men opfører sig helt anderledes
• Fasthold relationen til kunderne
• Vær kreativ og udnyt eksisterende styrker
• Vær ærlig om udfordringer – der er forståelse for dem
• Tænk langsigtet og bliv en vinder efter coronakrisen



Vores anbefalinger

Uden (den rigtige) webshop
• Det er strategi – ikke bare en salgskanal
• Skab indsigt i kundernes ønsker
• Kundeportal er mere end en indkøbskurv
• Sæt holdet
• Lancér Minimum Loveable Product
• Kom i luften på 4 måneder
• Bliv en af fremtidens vindere

“Investér i de platforme, hvor kunderne er - og ikke 
dem, hvor vi gerne vil have, at de skal være”

– Kenneth Nørgaard, CEO, Babysam
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Konklusion

Styr på forretningen
• Webshoppen skal virke
• Lagertal skal passe
• Problemer skal kunne fikses
• Nye krav til levering – peger ind i fremtiden



Tak for opmærksomheden!
Lars Hedal

hedal@hesehus.dk / 40 25 50 83
www.hesehus.dk

Linkedin.com/in/larshedal


