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”De er i gang med at 

overveje nye tiltag som er 

under udvikling. Måske 

kræver forretningen mere, 

i den forstand de måske 

skal gøre noget 

anderledes.”

”De er positive.”

Hvad siger primær erhverv kunderne?

Kilde: Markedsundersøgelse blandt kunder om konsekvenserne af Corona, april/maj 2020
Delkonklusion fra den 4. maj 2020; Base: 27 primære erhverv kunder

19% 4 ud 

af 10 ”18 uger

Kunderne inden for de 

primære erhverv er 

delvist ramt – med et 

gennemsnit på 2,7 på 

en besvarelse mellem 1 

(slet ikke ramt) og 5 

(meget hårdt ramt).

26% er slet ikke ramt af 

Corona.

Den gennemsnitlige 

forventning er at der går 

18 uger før der er en 

normal situation igen. 

15% mener de er tilbage 

til en normal situation 

efter 3 måneder

19% 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
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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: 27 primære erhverv kunder

”
”De er i normal drift og er ikke ramt.”

”Vi alle sammen skal ud fortælle et 

budskab og blive set, samt skabe 

opmærksomhed.”

”Det burde være 

normalt i deres 

højsæson.”

”Der er fine muligheder for at 

komme tilbage til normal 

drift.”

”Ikke ramt, er allerede i normal drift.”
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Hvad skal primær erhverv have fokus på?

Kilde: COOP, +1.800 forbrugersurveys + henvendelser fra +1.200 danskere
Kilde: Index Danmark/Gallup, helår 2019 / Målgruppe: 12 år+ / Stikprøve: 22.621

Hav fokus på den gode 

historie i din markedsføring -

hvordan og hvor bliver dine 

varer produceret eller hvem er 

personen bag.

27% af danskerne køber lokalt 

produceret varer – og især nu 

efter Corona. 50% af danskerne 

betaler også gerne ekstra for 

kvalitet. Fortæl derfor hvor 

varerne er produceret – gør det 

lokalt. 

Sikre at du er Top-of-Mind 

når det danske samfund for alvor 

kommer i gang igen

Det starter nu! 

66%
vil støtte danske 

virksomheder mere

54%
vil prioritere 

danske varer 

fremfor billige 

varer

”Især i denne tid bør vi 

hjælpe danske leverandører 

i større grad. Det kommer 

os alle sammen til gode i 

den sidste ende”, siger Ulla 

i COOP undersøgelsen

77%
støtter en stærkere 

grøn omstilling 


