
EMNE 3
Matas & omnichannel

14



MATAS: OMNICHANNEL &
KUNDEKLUBBEN
EKSPERTEN
Stefan Kirkedal, Head of Customer Insights & Loyalty hos Matas

OPSUMMERING

Målrettet omnichannel marketing: Med et stærkt fokus på dataindsamling styrker Matas sin forretning.

Jo mere data, jo mere personlig kommunikation til kunderne. Matas arbejder med single customer view. 

Omnichannel ROAS: Der fokuseres på omnichannel marketing på tværs af kanaler. Resultaterne

sammenholdes og betragtes som én enhed, da online og offline kunderejse smelter sammen. Hvis der kun

måles ROAS på én kanal, vil resultaterne blive skævvredet og mangelfulde.  

Omnichannel oplevelse i butikken: Ekspedienterne har adgang til kundens profil med point, tilbud,

favoritprodukter mm. direkte fra POS. Ekspedienten kan også bestille online produkter for kunden fra POS,

og få dem sendt til afhentning i butikken eller hjem til kunden. De data, der samles op gennem POS, bliver

brugt til at optimere kundeoplevelsen på tværs af kanaler. 

Personlig omnichannel rådgivning – Matas hudtest: Den feedback, man får fra test og spørgsmål på de

digitale kanaler, som ex. en hudtest i app’en, er besvaret af en rigtig materialist. Dataene fra testen bliver

brugt til videre markedsføring til den enkelte kunde.  

Omnichannel rådgivning – Matas live og video: Nye digitale muligheder giver nye bedre

kundeoplevelser, og livevideoerne bliver efterfølgende til content i Matas' kanaler. Online rådgivningen

består af 25 opkvalificerede ekspedienter, som kan gå rundt i den fysiske butik og vise produkter og

forklare direkte til kunden online, hjælpe med at tilføje til kurven, foreslå relaterede produkter mm.

For 2 ½ år siden havde Matas en kendskabsgrad på 98%, men der var stadig behov for fornyelse for at være

på forkant med udviklingen, og skabe en tidssvarende oplevelse – også på den digitale front. Derfor blev der

udviklet fem initiativer til en omnnichannel strategi.  
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ARBEJDSSPØRGSMÅL 
IDEER TIL OPGAVER

Afsætning: Matas' forretningsmodel. Hvordan fordeler Matas salgskanaler sig? Hvordan
komplementerer de hinanden? Hvordan understøtter Matas brug af data kunderejsen?  Hvordan ser
Matas' marketing-mix ud? Og hvordan spiller app'en sammen med butiksoplevelsen i den henseende? 

Dansk: Hvordan arbejder Matas med modtagerorienterede og personlige nyhedsbreve? Sammenlign
og analyser henvendelsesformen for nyhedsbreve til forskellige målgrupper. Hvilke appelformer bruger
Matas på SoMe? 

Samfundsfag: Hvordan har Coronakrisen påvirket Matas' salg? Og hvorfor ser deres salgstal ud, som
de gør? (slide 27)

Erhvervsinformatik: POS som analyseartefakt.

Hvordan gør Matas brug af livevideoer? Hvordan kan eleverne overføre dette eller et lignende koncept
til egen virksomhed? 
Hvordan bruger Matas kundeservice til at differentiere sig fra sine konkurrenter?
Hvordan opbygger Matas loyalitet hos deres kunder? 
Hvordan bruger Matas deres ekspedienter til at fremstå som eksperter online (SoMe/video etc)? Kan
eleverne overføre dette til egen virksomhed?

GRUNDFORLØB

        

HOVEDFORLØB
 

17



18

STEFANS SLIDES

Download slides direkte her

FLERE RESSOURCER 

MATAS &
OMNICHANNEL

http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/AHEAD20_Omnichannel-i-Matas_Stefan-Kirkedal.pdf


Planlæg din forretning 3-5 år frem i tiden og redefinér herunder dit Go2Market i processen.

Opsæt salg og indtjening pr. kanal du har.

Redefinér dine forretningsprocesser ift. de findings, du har og ser i dine data. 

Modernisér din IT-arkitektur og digitale platforme til at kunne bære Omnichannel (OMS (Order

Management System), Digital POS (Point of Sales), CDP (Customer Data Platform), Supply

chain integrationer, lagerstatus, etc.)

Organisér din forretning med "kunden i centrum" og (re-)allokér ressourcer i form af FTE

(omregnede fuldtidsansatte) til den digtale del af forretningen. 

Mål på kundeoplevelsen/-tilfredsheden og CLV (Customer Lifetime Value). 

Investér i kundeoplevelsen/-tilfredsheden.

IMPACT har lavet en udførlig omnichannel analyse af 253 skandinaviske retailers. Alt er kogt ned

til 51 kontaktpunkter, der er vurderet til at være de vigtigste for omnichannel (se dem på næste

side). 

OMNICHANNEL PLAN

OMNICHANNEL
EKSPERTEN
Kasper Holst, CEO i IMPACT

OPSUMMERING
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ARBEJDSSPØRGSMÅL 
IDEER TIL OPGAVER

Hvilke kontaktpunkter kender du i en omnichannel virksomhed?

Test kontaktpunkterne af på din favoritbutik: Hvor gode er de for dig som kunde? Kunne de

være bedre for at fange dig?

Hvordan kan man bruge skærme i butikken - og særligt til at holde på kunderne?

Hvilke virksomheder får det sværest, når Amazon kommer?

Hvordan forbedrer man dårlige kontaktpunkter?

Hvis der leveres data om kunderne helt ud i butikkerne, hvad kan det så give ekspedienterne

af muligheder for at tale med kunderne?

Tjek eks. SPORT24 - tag på butiksbesøg og tjek deres omnichannel. 

Gå på deres website. Opret dig som kunde og læg mærke til, hvad du afleverer af

informationer. 

Brug de 51 vigtigste kontaktpunkter fra Impacts Omnichannel rapport for at se på: Gør

butikken det godt eller skidt? Hvorfor? Hænger systemerne sammen, så butikken kan bruge

informationerne til at kende dig bedre? Eller samler de informationer, som du ikke mener,

kan bruges til noget?

Vurdér butikken på 5 af de 51 kontaktpunkter, hvor du synes, de gør det godt.

        

OPGAVE
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KASPERS SLIDES

Download slides direkte her

FLERE RESSOURCER 

OMNICHANNEL UNDERVISNINGSPAKKE OM OMNICHANNEL
Undervisningsforløb, videoer og cases
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http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/Omni-Event-0.07-1-10-2020_Kasper-Holst-1.pdf
https://videnscenterportalen.dk/dh/2020/11/03/undervisning-i-omnichannel-samlet-pakke/


Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn

Vi ses til AHEAD21!
TAK FOR DENNE GANG!

Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn
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http://eepurl.com/dlQbYH
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-digital-handel/
http://eepurl.com/dtpr9n
https://www.linkedin.com/company/videnomdata/

