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”Gode muligheder for at 

komme tilbage, men det 

afhænger af mange ting.”

”Jeg overlever lige meget 

hvad.”

”Så snart der bliver lukket 

op, tror hun at de kommer 

i gang igen.”

Hvad siger de lokale detaillister?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 200 lokale detaillist kunder

De lokale detaillister er 

ramt – med et 

gennemsnit på 3,1 på 

en besvarelse mellem 1 

(slet ikke ramt) og 5 

(meget hårdt ramt).

16% er slet ikke ramt af 

Corona.

27% 5 ud 

af 10 ”28 uger

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

28 uger før der er en 

normal situation igen. 

22% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

27% ser muligheder 

for vækst i den 

nuværende situation

46% mener at 

markedsføring er 

vigtig eller meget 

vigtig i den  

nuværende situation

Slet ikke ramt

3

1 5

Meget hårdt ramt

42
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Lidt flere udtalelser…

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 200 lokale detaillist kunder

”
” Det kræver at man har godt styr på 

andre indtjeningsmetoder, f.eks. 

webbutik. Det er vigtigt at man har 

andre grene at trække på end kun

den fysiske butik.”

”Ser ikke de store 

udfordringer, men det 

kommer da til at tage lang 

tid før de kommer tilbage 

på normal drift.”

”Skal finde nye måder at sælge på. 

Det er ikke alle der har webshop, så 

de vil kunne mærke det.”

”Tøj branchen er 

ramt hårdt , men 

chancer er gode.”

"På den ene side ser det positivt ud, da de sælger møbler 

til folks stuer. Det køber folk altid. På den anden side er 

der den økonomiske situation, folk mister jobs osv, så om 

de vil bruge penge."

”Virksomheden skaber 

vækst, da de bringer 

mere ud og 

webshoppen har fået 

mere succes, så der er 

flere bestillinger end 

før.”
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Hvad skal de lokale detaillister have fokus på?

Kilde: McKinsey 16-19 April 2020

Langt de fleste danskere 

forventer at vende tilbage til 

samme niveau med 

hensyn til indkøb i fysiske 

butikker.

Mange forbrugere er 

prisbevidste i denne periode, så 

hav fokus på dine unikke 

fordele – hvorfor skal de vælge 

netop dig? Undgå at det bliver 

‘Black Friday’ hele året. 

Forbrugerne har i disse tider 

fokus på tryghed. Overholder 

du Corona restriktionerne? Er du 

ekstra fleksibel – f.eks. at 

kunderne kan prøve tøjet 

derhjemme? Kommunikere det i 

din markedsføring!

Sikre at du er Top-of-Mind 

når danskerne for alvor bliver 

lukket ud igen og kan shoppe i 

de fysiske butikker. 

Det starter nu! 

81% 10% 10%

Forventning til shoppe adfærd i fysiske butikker 
(ikke supermarkeder)

Samme som før Corona Øge ift før Corona Formindske ift før Corona


