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” Meget at lave - over 

normalt drift.”

”Mener ikke at der skulle 

være noget problem i at 

kommer tilbage til normal 

drift igen. Men at det nok, 

kommer til at tage noget 

tid.”

Hvad siger BtB (Håndværkere)?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 110 BtB (Håndværkere) kunder

Kunderne inden for BtB

(håndværk) er delvist 

ramt – med et 

gennemsnit på 2,2 på 

en besvarelse mellem 1 

(slet ikke ramt) og 5 

(meget hårdt ramt).

32% er slet ikke ramt af 

Corona.

17% 2 ud 

af 10 ”26 uger

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

26 uger før der er en 

normal situation igen. 

21% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

17% ser muligheder 

for vækst i den 

nuværende situation

20% 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: 110 BtB (Håndværkere) kunder

”
"De bliver nok ramt hårdt efter 

Corona! De regner med at mangle 

arbejde efter Corona."

”Deres branche er fin, 

det burde blive normalt.”

”Hvis de ikke tager munden for fuld i 

forhold til opgaver og er realistiske, 

så skal de nok komme tilbage igen.”

”Jeg er optimistisk, 

og ser mulighederne 

som gode.”

”Branchen har ikke været så hårdt ramt.”

”Inden for bygge branchen, 

massere projekter lige nu og 

mærker vi ingenting.”

”Lige nu vil større virksomheder gerne 

have ekstra hjælp til afspritning og 

ekstra rengøring og hvis det fortsætter, 

så vil de se en vækst.”
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Hvad skal håndværkere have fokus på?

Stabil interesse for 

håndværkere som 

tømrere, VVS’er eller 

elektrikere – der er altså 

fortsat efterspørgsel 

blandt forbrugerne.
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Eksempel søgning diverse håndværkere: 
(Kilde Google trends)

Tømrer VVS Elektriker

11.marts - lock down

Mange danskere kommer ikke ud 

at rejse i år, og mange af dem 

overvejer at bruge deres 

feriebudget på noget andet. Måske 

en ny carport? En ny terrasse? 

Tænk over potentialet til salg af 

forskellige håndværkerydelser.

Forbrugere har i disse tider fokus 

på tryghed og nærhed. Har I 

taget nogle specielle hensyn ift. 

Corona? Har du haft en forretning 

i det lokale området i mange år? 

Kommunikere det i din 

markedsføring!

Sikre at du er Top-of-Mind 

når danskerne overvejer hvad de 

skal bruge deres penge på den 

kommende sommer. 

Det sker nu! 


