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”Tror der er gode 

muligheder, men det tager 

da noget tid inden de er 

på normal drift.” 

” Erhvervsliv bakker 

hinanden op”

Hvad siger de finansielle kunder?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 51 finansielle kunder

22% 4 ud 

af 10 ”20 uger

Finansielle kunder er 

delvist ramt – med et 

gennemsnit på 2,6 på 

en besvarelse mellem 1 

(slet ikke ramt) og 5 

(meget hårdt ramt).

20% er slet ikke ramt af 

Corona.

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

20 uger før der er en 

normal situation igen. 

26% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

22% ser muligheder 

for vækst i den 

nuværende situation

38% mener at 

markedsføring er 

vigtig eller meget 

vigtig i den  

nuværende situation

Slet ikke ramt

3

1 5

Meget hårdt ramt

42



2

Lidt flere udtalelser…

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 51 finansielle kunder

”
” Det påvirker ikke hans 

branche, da de er ansat af 

kommunen. 

Dog påvirker det deres kunder, 

som de skal hjælpe på den 

anden side.”

"De er ramt i den her periode, men de prøver at tilpasse 

sig. Dvs. at det kommer an på, hvor meget de bliver ramt, 

for så kan de risikere at skulle afskaffe medarbejder. Men 

de er fortrøstningsfulde."

”De har en stærk 

økonomi og det skal de 

nok klare, men i år 

kommer til at ende med 

et knap så godt resultat.”

”Kompensationsansøgninger skal de 

lave, hjælpe virksomheder med at 

søge hjælp.”
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Hvad skal de finansielle kunder have fokus på?

Kilde: McKinsey 16-19 April 2020

En del af de danske 

forbrugere er fortsat usikre 

på deres job og/eller 

økonomi.

Fokus på den gode historie, 

hvilke muligheder byder du 

som er relevante i den 

nuværende situation. Tænk 

også i det lokale og nære.

Fokus på at skabe tryghed. Tilbyder 

du tillægsforsikringer i forbindelse 

med job? Har jeres bank forståelse 

for en midlertidig økonomisk presset 

situation? Kommunikere det i din 

markedsføring!

Sikre at du er Top-of-Mind 

Også nu under og efter 

Corona krisen! 

17% af danskerne 

er meget bekymret 

om Corona får en 

negativ påvirkning 

på deres job.

39% af danskerne 

er meget bekymret 

for følgerne for den 

danske økonomi


