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Konklusioner

Vi er fornuftige optimister
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Økonomi Hvad køber vi? Hvordan køber vi? Hvor køber vi?

Hvor skal

detailhandlen 

investere?

• Danskerne er fortsat 

blandt de mest 

optimistiske i Europa, når 

det gælder den fremtidige 

økonomiske situation

• Næsten otte ud af ti af os 

ser positivt eller neutralt 

på økonomien i 2015

• Dog har vi ikke så mange 

penge at købe julegaver 

for. Cirka tre ud af ti af os 

mener, vi har mindre til 

forbrug sammenlignet 

med sidste år

• Samlet set vil vi derfor 

skære julebudgettet ned 

med 1,1% i år

• Resultatet bliver, at vi vil 

købe færre gaver, som til 

gengæld bliver lidt dyrere

• Kvinderne ønsker sig ting 

til sig selv samt 

oplevelsesgaver

• Det gør mændene også, 

men hele fem ud af de ti 

hedeste ønsker 

indeholder teknologi

• Det kommer mændene 

dog til at kigge langt efter. 

Kvinderne giver generelt 

ikke tekniske gaver

• Både kvinder og mænd 

giver oftest bøger

• Særligt gavekort er kravlet 

ned af på ønskelisten hos 

både mænd og kvinder

• Spil og praktiske gaver er 

populære til børnene, 

men også her sniger det 

elektriske sig ind 

• Børnenes legetøj skal 

gerne være trendy, mens 

vi i mindre grad end andre  

europæere lægger vægt 

på det lærende element

• Fornuften vil i år præge 

danskernes købsadfærd, 

og vi vil derfor i højere 

grad end tidligere købe 

brugbare gaver på udsalg

• Vi sænker idealismen 

omkring arbejdsforhold og 

miljøet i takt med 

budgettet

• Næsten hver anden af os 

sammenligner varer både 

på nettet og i butikken

• Selve vi bruger nettet 

mere til søgning og 

sammenligning, har 

butikken stadig en særlig 

plads når det gælder 

selve købet

• Knap syv ud af ti kender 

til at bruge butikken som 

showroom og så købe 

over nettet efterfølgende

• Vi køber især musik, film 

og computerspil over 

nettet, mens vi stadig 

køber vores mad i fysiske 

butikker

• Vi kombinerer i højere 

grad end andre 

europæere fysiske og 

online butikker, og den 

tendens er stigende 

• Fordelen ved nettet er 

levering til hjemmet, mens 

butikkerne skal leve af en 

kompetent service

• Hele 35% har handlet 

gaver via mobilen, og 

41% forventer at gøre det 

i fremtiden

• Vi handler generelt 

fødevarer færre steder op 

til denne jul

• Vi går mindre i 

specialbutikker og 

varehuse op til jul, men 

fortsætter i samme tempo 

som tidligere med at 

handle fødevarer i 

discountbutikker og øger 

tempoet på nettet

• Lavere priser er ikke 

overraskende et hedt 

juleønske hos danskerne

• Vi ønsker os også 

levering til privatadressen 

samt at butikkerne 

investerer i relationen 

med os – for eksempel via 

rådgivning

• Forbrugeren er blevet en 

omni-channel forbruger. 

Resultaterne peger derfor 

på vigtigheden af at have 

evnen til at integrere og 

udnytte fordelene fra 

forskellige kanaler

• Danskerne ønsker 

kontante rabatter frem for 

loyalitetsprogrammer. 

Intet tyder på, at det vil 

ændre sig fremover.

Julehandlen 2014: Forbrug med forbehold 
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Om analysen

• Generelt gælder at alle respondenter er mellem 18 - 65 år. Besvarelserne er foretaget via 

spørgeskemaer på nettet

• Den europæiske analyse er foretaget af Deloitte i samarbejde med Q&A Research and 

Consultancy – og omfatter i alt 17 lande. Besvarelserne er foretaget primo oktober 2014

• Den europæiske analyse baseres på 17.326 besvarelser (16.452 i 2013) heraf 761 

danske (762 i 2013)

• Tidspunktet for analysens gennemførsel, kan have indflydelse på besvarelserne, som 

følge af et usikkert aktiemarked samt muligvis den megen omtale omkring Ebola og 

Ukrainekrisen

• Den økonomiske situation og usikkerhed kan have indflydelse på forbrugernes faktiske 

adfærd kontra deres besvarelser
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Økonomi

Mindre budget, men god tro på 

fremtiden
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Sænket købekraft har slanket julebudgettet

Jule

budget

4.152 kr.

-1,1%

Julebudgettet er slanket

Julen handler om gaver

12

%

34

%

Dig selv

Trods optimisme har vi 

mindre at bruge af

Forskellen mellem 

de der mener de 

har mere til forbrug 

og de der mener de 

har mindre

MAD

GAVER

SOCIALE

AKTIVITETER

62%
29%

9%

Andre

voksne

Vi giver 11 gaver til jul

-13%



© 2014 Deloitte
8Julehandelsanalyse 2014

Danskerne er Europas optimister i forhold til økonomien

Et flertal af danskerne ser lyst eller neutralt på

økonomien i 2015

”Ved ikke”

6%

”Negativ”

15%

”Positiv”

37%

2014 11%

2014 17%

2014 35%

”Neutral”

41% 2014 37%

Faktisk er vi de mest optimistiske blandt europæerne når

det gælder den fremtidige økonomiske situation*

Nuværende situation

2%

Fremtidig situation

22%

Nuværende situation

-35%

Fremtidig situation

-19%

Danmark

Europa

*Note: Udregnet som difference mellem positiv og negativ
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Vi mener dog, vi har færre penge at shoppe for sammenlignet 

med sidste år…

$ $ $ $ $ $

Jeg har det samme til forbrug

51%

$ $

Jeg har mere til forbrug

18%

$ $ $ $

Jeg har mindre til forbrug

31%

29%

45%

17%

8%

Forbedret Uændret

Forværret Ved ikke

…men vi tror på, næste år bliver bedreKøbekraften i dag sammenlignet med sidste år er svækket…

2013 20%

2013 48%

2013 32%
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…og derfor regner vi med at bruge færre penge i julen ligesom de 

fleste andre europæere

* Note: Omregnet til DKK via euro kurs 7,4441
Julehandelsanalyse 2014

Forventet forbrug på julen 2014 sammenlignet med 2013 

4.198

3.745

4.152

3.634

-1,08%

-2,98%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Danmark Europa

2013 2014 Udvikling (%)
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Vi prioriterer en væsentlig del af julebudgettet på gaver 

Note*: Omregnet til DKK via euro kurs 7,4441

Note**: Sociale aktiviteter: Gå ud til middag, biograf, teater
Julehandelsanalyse 2014

62%

29%

9%

Danmark

Gaver Mad Sociale aktiviteter

54%33%

13%

Europa

Gaver Mad Sociale aktiviteter

Hvor meget forventer din husholdning at bruge på nedenstående i julen 2014



© 2014 Deloitte
12

Vi vil dog købe færre gaver. Til gengæld bliver de lidt større end 

sidste år

Note*: Omregnet til DKK via euro kurs 7,4441
Julehandelsanalyse 2014

Danmark

Europa

Antal

10,9 stk.

2013 11,7 stk.

Gaver

Antal

9,1 stk.

2013 9,9 stk.

Pris

237 kr. pr. gave

2013 224 kr.

Pris$

Pris

217 kr. pr. gave

2013 201 kr.
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Vi er mindre påvirket af den økonomiske situation end de øvrige 

europæere…. 

13Julehandelsanalyse 2014

Årsager til at bruge MINDRE på julen

43%

29%

18% 18%

13% 12%

19%

37%

46%

20%

13%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Anden årsag Min indkomst efter
skat er faldet

Den økonomiske
nedtur fortsætter, og
jeg tror, det vil blive

værre

Jeg har gæld Jeg er nødt til at
spare, fordi jeg har

mistet mit job

Jeg vil hellere spare,
fordi jeg er bange for

at miste mit job

Danmark Europa
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…som vil nyde livet og undgå tanker om den usikre, økonomiske 

situation

14Julehandelsanalyse 2014

Årsager til at bruge MERE på julen

32%
29%

27%
24%

21%

5% 4% 4% 3%

38%

43%

14%
17%

28%

16%

7%

14%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Tilbud og
kampagner

Jeg vil nyde
og undgå at

tænke på den
usikre

økonomiske
situation

Anden årsag Den
økonomiske
situation er
mere sikker

Min indkomst
efter skat er

steget

Nyskabelser /
innovationer
af produkter
eller ydelser
får mig til at
bruge flere

penge

Forhandlerne
tilbyder gode
kreditvilkår

Service og
anbefalinger

fra forhandlere
kan

overbevise
mig om at
bruge flere

penge

Forbrugernes
anmeldelser

og vurderinger
vil overbevise

mig om at
bruge flere

penge

Danmark Europa
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Hvad køber vi

Vi forsøger at ramme 

ønskesedlen – nogle med større 

held end andre

15
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Lærende legetøj 34 %

Han synes børnene 

skal have…

Traditionelt legetøj 23 %

Trendy legetøj 23 %

Han ønsker sig…

Bøger
Spil til PC, 

playstation etc.
Penge

# 1 # 2 # 3

Gavekort Tøj og skoBøger

# 1 # 3 # 4

Han giver hende…
(det hun ønsker sig)

16

Hvad vi ønsker, skal nogen af os få – særligt børnene

Julehandelsanalyse 2014

Hvad du ønsker 

skal du få

(næsten)

Lærende legetøj 39 %

Hun synes børnene 

skal have…

Traditionelt legetøj 20 %

Trendy legetøj 25 %

Hun ønsker sig…

Bøger Gavekort
Tøj og sko

# 1 # 2 # 3

Hun giver ham…
(hvad hun selv ønsker sig)

Tøj og sko GavekortBøger

# 1 # 2 # 3
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Note: Tallene i parentes er sidste års placering 

Julehandelsanalyse 2014

Mænd Kvinder

Ønsker sig Giver Rang Ønsker sig Giver

Penge (1) Bøger (1) # 1 Tøj og sko (3) Bøger (1)

Bøger (3) Andet (2) # 2 Bøger (4) Tøj og sko (3)

Spil til Pc, PlayStation,  Xbox mv 

(7)
Gavekort (3) # 3 Gavekort (1) Gavekort (2)

Rejser (9) Tøj og sko (4) # 4 Penge (2) Kosmetik/parfume (4)

Gavekort (2) Kosmetik og parfume (5) # 5
Billetter: film, teater, 

sportsbegivenheder (6)
Andet (5)

DVD’er/Blu Ray (8)
Spil til Pc, PlayStation, Xbox 

mv(6)
# 6 Rejser (5) Smykker/ure (8)

Smartphones (4) CD’er(7) # 7 Kosmetik/parfume(8) Indretningseffekter (11)

Billetter: Film, teater, koncerter, 

sport (10)
Smykker/ure (9) # 8 Smykker/ure (9)

Billetter: film, teater, 

sportsbegivenheder (7)

Tøj og sko (6) DVD’er/Blu Ray (16) # 9
Massage, 

skønhedsbehandling (7)
Accesories og tasker (14)

Computere og computerudstyr 

(5)
Penge (12) # 10 Restaurantbesøg (10) Køkken redskaber (10)

Juletræet vil bugne af bøger, tøj, sko, teknik og gode oplevelser
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Små børn vil få puslespil, lego og bamser, mens større børn vil få 

e-legetøj, brætspil, tøj og sko. Cool sportstøj bobler frem

Note: Tallene i parentes er sidste års placering 

”Boblere”

0-12 år

• Sportstøj og 

udstyr

• Spillekonsoller

• Smykker og ure

12-18 år

• Sportstøj

• Smykker og ure 

• Smartphones

• Tablets

• Spillekonsoller

Top 10 gaver til børn (0-12 år) Rang Top 10 gaver til børn (12-18 år)

Kortspil, puslespil mv. (1) # 1 Spil til pc, playstation, x-box mv (1)

Babylegetøj, babytøj, babyudstyr (4) # 2 Tøj og Sko (2)

Tøj/sko (3) # 3 DVD/Blu Ray (4)

Lego, byggelegetøj  (2) # 4 Bøger (5)

Dukker, bamser mv. (7) # 5 Gavekort (3)

Barbie, Action figurer, temafigurer (6) # 6 Rollespil/-tilbehør, quiz, puslespil mv. (6)

Uddannelseslegetøj (eksperimentel sæt, glober 

mv.) (5)
# 7 Penge (9)

Bøger (8) # 8 Cd'er (8)

Elektrisk legetøj (togbaner, racerbaner, 

batteridrevne figurer, biler mv.) (9)
# 9 Kosmetik/parfume (7)

Skoleting (10) # 10
Elektrisk legetøj (togbaner, racerbaner, 

batteridrevne figurer, biler mv.) (17)
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Vi vil helst give børnene lærende og trendy legetøj...

© 2014 Deloitte

F.eks. puslespil, 

dukker, Matador, 

togbaner etc. 

37%
34%

39%

21% 23%
20%

9% 9% 8%9% 10% 8%

25% 23% 25%

Gennemsnit Mænd Kvinder

Fordelt på køn

Lærende Traditionelt Grønt Innovativt Trendy

Nyt og nyskabende 

legetøj

Miljørigtigt og 

bæredygtigt 

legetøj

Populært legetøj, 

der er trendy blandt 

børn og unge .

Legetøj der styrker 

kompetencer og 

udvikling (motorik, 

balance etc.)

37%

21%

9%

9%

25%

Lærende

Traditionelt

Grønt

Innovativt

Trendy

Danmark

2014 2013

Hvilke typer gaver køber danskerne til børn og unge?

Julehandelsanalyse 2014
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...men slet ikke i så høj grad som andre europæere

© 2014 Deloitte

37%

21%

9% 9%

25%

52%

15%

8%

14%
11%

Lærende Traditionelt Grønt Innovativt Trendy

Danmark Europa

Hvilke typer gaver køber danskerne til børn og unge?

Julehandelsanalyse 2014
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Hvordan køber vi

Vi vil have flere døre ind til 

samme butik

21
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Fornuften præger os, så vi foretrækker brugbare gaver på tilbud

© 2014 Deloitte

7%

7%

8%

9%

11%

12%

12%

13%

27%

28%

33%

58%

68%

71%

69%

65%

71%

73%

71%

66%

66%

63%

35%

25%

21%

22%

24%

16%

15%

15%

7%

7%

4%

Købe produkter og gaver på tilbud

Købe brugbare gaver

Handle i billigere butikker

Styre mit forbrug via budget

Købe billigere gaver

Købe til færre personer

Købe discount og få mærkevarer

Deltage i gruppegaver

Købe brugte produkter som gaver

Købe gaver uden at tage hensyn til
prisen

Købe impulsivt

Mindre Det samme Mere

8%

8%

10%

12%

15%

14%

19%

26%

26%

28%

62%

69%

71%

70%

73%

75%

69%

69%

66%

67%

29%

23%

19%

19%

13%

11%

12%

5%

7%

5%

Mindre Det samme Mere

2014 2013

I forhold til sidste år, vil du så gøre mere eller mindre af følgende? 

Ej inkluderet i undersøgelse

Julehandelsanalyse 2014



© 2014 Deloitte
23

Idealismen omkring arbejdsforhold og miljø forsvinder lidt, når vi 

har færre penge at shoppe for

© 2014 Deloitte

66%

58%

44%

52%

39%

61%

50%

40%

39%

33%

Jeg køber ikke produkter, der involverer børnearbejde

Jeg køber ikke produkter, der er produceret under dårlige
arbejdsforhold i udviklingslande

Jeg undgår at købe produkter der ikke er miljømæssigt
bæredygtige

Jeg vil for det meste købe lokalt producerede produkter

Jeg undgår at købe produkter med en væsentlig CO2-
indvirkning på miljøet

2013 2014

I hvor høj grad er du enig i nedenstående udsagn?*

(sum af andel der er enige)

Generelt stiger bekymringen for 

arbejdsforhold og påvirkning af 

miljøet med alderen

*Note: Der foretages kun sammenligning mellem 2014 og 2013 hvor spørgsmålene er identiske

Julehandelsanalyse 2014
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”Jeg køber ikke produkter der 

involverer børnearbejde”

”Jeg undgår at købe 

produkter der ikke er 

miljømæssigt  bæredygtige”

”Jeg undgår at købe produkter 

der ikke er økonomisk 

bæredygtige”

24

Kvinderne går op i arbejdsforhold og miljø, mens mændene 

bekymrer sig om økonomien

© 2014 Deloitte

59%
MÆND

39%
MÆND

42%

KVINDER

37%

MÆND

33%
KVINDER

63%

KVINDER

*Note: sum af andel der er enige i udsagn

I hvor høj grad er du enig i nedenstående udsagn?

Julehandelsanalyse 2014
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Næsten hver anden sammenligner varer både på nettet og i 

butikken

Sammenligning 24%

34%
27%

Online og butik ButikkenOnline

47%

39%

© 2014 Deloitte

Søgning

29%

Julehandelsanalyse 2014
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Vi søger på nettet, men foretrækker at købe vores julegaver i 

fysiske butikker, hvor vi kan se, røre og prøve varerne

© 2014 Deloitte

20%
27%

34%

19%
26% 29% 33% 30% 33%

29%

31%
27%

22%

26% 24%

67% 70% 67%

51%
42% 39%

59%
47% 47%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Søgning Sammenligning Køb

Online Butikker Online og butikker

Hvor søger, sammenligner og køber du dine varer?

Julehandelsanalyse 2014
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To ud af tre danskere bruger butikken som et showroom for 

derefter at købe varen på nettet

© 2014 Deloitte

I hvilket omfang anvender du fysiske butikker som showroom, og køber efterfølgende på nettet?

33%

52%

12%

3%

Aldrig

Af og til

Ofte

Altid

24%

51%

20%

5%

Aldrig

Af og til

Ofte

Altid

Danmark Europa

Julehandelsanalyse 2014
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Onlineforretninger og de sociale medier får i år mere internettrafik, 

når danskerne leder efter julegaver

28

65%

88%

93%

80%

62%

93%

88%

34%

40%

63%

91%

92%

83%

62%

93%

87%

35%

44%

Nyhedsbreve og online foldere via e-mail

Internetbutik (uden fysisk butik)

Internetbutik (med fysisk butik)

Leverandører/mærkevareproducenters hjemmeside

Hjemmesider med rabatkuponer og tilbud

Søgemaskiner

Hjemmesider der bruges til sammenligning

Forums og blogs

Sociale medier (Facebook, Twitter etc.)

Hvilke online medier benytter du på nettet i forbindelse med søgning og 
sammenligning af produkter?

2013 2014

Julehandelsanalyse 2014
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De øvrige europæere bruger i højere grad forum, blog og 

hjemmesider med rabatter end danskerne 

29

69%

88%

91%

86%

77%

92%

84%

55%

47%

63%

91%

92%

83%

62%

93%

87%

35%

44%

Nyhedsbreve og online foldere via e-mail

Internetbutik (uden fysisk butik)

Internetbutik (med fysisk butik)

Leverandører/mærkevareproducenters hjemmeside

Hjemmesider med rabatkuponer og tilbud

Søgemaskiner

Hjemmesider der bruges til sammenligning

Forums og blogs

Sociale medier (Facebook, Twitter etc.)

Hvilke online medier benytter du på nettet i forbindelse med søgning og 
sammenligning af produkter?

Europa 2014 Danmark 2014

Julehandelsanalyse 2014
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Sociale medier giver os informationer om julegaver og butikker 

samt giver os mulighed for at komme til orde

76%

74%

73%

69%

66%

66%

65%

Søge information om priser

Søge informationer om produkters
egenskaber

Søge information på detailhandlers
fanside

Søge informationer til gaveideer

Se familie og venners ønsker

Søge informationer om rabatter,
rabatkuponer og salgsinformation

Søge efter troværdige kommentarer
og anbefalinger

Hvordan vil du bruge sociale medier til at søge 
information?

54%

54%

51%

48%

46%

46%

Jeg fortæller min mening om
produkters egenskaber

Jeg fortæller min mening om
troværdige kommentarer og
anbefalinger om produkter

Jeg fortæller min mening om priser

Jeg fortæller min mening om
gaveideer

Jeg fortæller min mening om
detailhandels fanside

Jeg fortæller min mening om rabatter,
rabatkuponer og salgsinformationer

Hvordan vil du bruge sociale medier til at give din 
mening til kende?

Julehandelsanalyse 2014
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Hvor køber vi

Online salg fra fysiske butikker 

vinder frem

31
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Danskerne kombinerer i højere grad end europæerne online og 

fysiske butikker

32

Online fra fysiske butikkerOnline Fysisk butik M-commerce Postordre katalog

Hvor vil du købe nedstående gaver?

10%
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21%

22%

22%
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25%
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35%
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37%

41%

41%

45%

9%

16%

15%

13%

15%

15%

14%

15%

18%

19%

13%

20%

16%

15%

78%

60%

58%

61%

59%

57%

56%

53%

41%

40%

47%

36%

40%

38%

Mad & drikke

Gaveæsker og kort

Legetøj

Sudhed & skønhedsprodukter

Gaver til hjemmet

Modetøj

Sportstøj

Fritidstøj

High tech produkter

Green tech produkter

Bøger

Computerspil

Film (DVD/Blu Ray)

Musik

Denmark

9%

22%

24%

25%

26%

26%

27%

32%

33%

38%

38%

44%

45%

47%
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10%

11%

11%
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11%
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14%
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14%

11%

14%

13%

13%

81%

63%

59%

60%

57%

58%

57%

48%

50%

45%

47%

36%

38%

37%

Mad & drikke

Sudhed & skønhedsprodukter

Modetøj

Gaver til hjemmet

Gaveæsker og kort

Sportstøj

Legetøj

Green tech produkter

Fritidstøj

High tech produkter

Bøger

Computerspil

Musik

Film (DVD/Blu Ray)

Europa
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Danskerne vil i højere grad købe online fra fysiske butikker

33

Note: M-commerce: Nethandel via mobil
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11%

29%

1% 1%

52%

15%

29%

3%
1%
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Fysisk butik Online fra fysisk butik Online M-commerce Postordre katalog

2013 2014

Hvor køber danskerne deres gaver?
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De 10 største fordele ved internettet

Vi sætter pris på internettets fleksibilitet og gennemsigtighed og 

forventer kompetent rådgivning i de fysiske butikker

© 2014 Deloitte

De 10 største fordele ved de fysiske butikker

DK 

2014

DK 

2013

EU 

2014

EU 

2013

Levering til mit hjem 1. 1. 3. 3.

Mulighed for at læse andre 

forbrugeres mening om produktet
2. 3. 1. 1.

Priser kan let sammenlignes 3. 2. 2. 2.

Jeg kan handle når jeg vil 4. 4. 4. 4.

Det er let at søge og vælge det jeg 

ønsker
5. 5. 7. 7.

Produkter kan let sammenlignes 6. 6. 5. 5.

Prisniveau 7. 7. 6. 6.

Lavt tidsforbrug på indkøb 8. 8. 10. 10.

Bredt sortiment 9. 9. 8. 8.

Information om tilgængelighed af 

produkt
10. 10. 9. 9.

DK 

2014

DK 

2013

EU 

2014

EU 

2013

Kompetent og professionel 

rådgivning
1. 2. 4. 4.

Let at bytte eller returnere 

produkter
2. 1. 1. 1.

Leveringstider 3. 7. 7. 7.

Kundeservice efter indkøb 4. 3. 2. 2.

Sikkerhed omkring personlige data 5. 5. 5. 5.

Sikkerhed omkring betaling 6. 4. 3. 3.

Det er en fornøjelse at foretage 

indkøbet
7. 6. 6. 6.

Bedre produktinformation 8. 8. 8. 8.

Information om tilgængelighed af 

produkter
9. 9. 10. 9.

Bredt sotiment 10. 10. 11. 11.

Julehandelsanalyse 2014
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Indkøb over mobiltelefonen kan stå foran et gennembrud

35%

$

”Det har jeg allerede gjort”

2013 27%

41%

$

”Det vil jeg gøre i fremtiden”

2013 48%

Vil du bruge mobiltelefonen til at købe julegaver?

Julehandelsanalyse 2014
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35%

57%

25%

26%

10%

7%

55%

40%

64%

25%

33%

13%

5%

55%

Varehuse

Alm. Supermarkeder

Nær/lokalbutikker

Specialbutikker

Luksusbutikker

Internettet

Discount butikker

Hvor vil danskerne købe deres dagligvarer til jul?

Danmark 2014 Danmark 2013

Discountbutikker samt e-handel vil blive vinderne i kampen om 

julebudgettet

36

De traditionelle varehuse 

er de seneste år gået 

markant tilbage

Dagligvarehandel på nettet  

har de seneste år vundet 

markedsandele

Julehandelsanalyse 2014
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Hvor skal detailhandlen investere

Den gode helhedsoplevelse 

kommer i centrum

37
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Vi ønsker os lavere priser og én butik med flere indgange

Skala: Områder vurderet på en skala fra 1: ”Bedste valg” til 5: ”foretrækkes mindst”. 

Score: Udregnet som vægtet gennemsnit.

© 2014 Deloitte

+-
Levering på privat adresse (1,4)

Fordele ved fysiske butikker

i online butikker (1,1)

Bedre integration af fysisk

og online butik (1,2)

Lavere priser (2,9)

Kunderelationer (eks. Rådgivning) (1,2)

Udsmykning for at forbedre

stemning (0,3)

Mobilhandel (0,3)

WIFI adgang i butik (0,4)

Legeområder o.l. til børn (0,4)

Social 

bæredygtighed (0,6)

+

Hvor bør detailhandlen efter din mening investere?

Julehandelsanalyse 2014
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52%

11%

10%

8%

7%

6%

5%

1%

42%

12%

11%

11%

10%

5%

7%

1%

Øjeblikkelig rabat

Optjeningspoint, der giver adgang til værdibeviser/rabatter som
kan bruges i andre typer butikker end udstederens

Optjeningspoint, der giver adgang til værdibeviser, som kan
bruges i butikken

Optjeningspoint, der giver adgang til værdibeviser/rabatter der
kan benyttes i butikken og dennes e-handel

Optjeningspoint, der giver adgang til gaver

Særlige tilbud eller invitationer til eksklusive events

Fremtidig rabat

Andet

Danmark Europa
39

Vi foretrækker kontant rabat fremfor diverse optjeningspoint….

© 2014 Deloitte

Hvilken type loyalitets- og bonusprogram foretrækker du?

Julehandelsanalyse 2014
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…og loyalitetsprogrammerne bider stort set ikke på os

© 2014 Deloitte

52%

16%

8%

9%

7%

6%

2%

52%

11%

10%

8%

7%

6%

5%

1%

Øjeblikkelig rabat

Optjeningspoint, der giver adgang til værdibeviser/rabatter som
kan bruges i andre typer butikker end udstederens

Optjeningspoint, der giver adgang til værdibeviser, som kan
bruges i butikken

Optjeningspoint, der giver adgang til værdibeviser/rabatter der
kan benyttes i butikken og dennes e-handel

Optjeningspoint, der giver adgang til gaver

Særlige tilbud eller invitationer til eksklusive events

Fremtidig rabat

Andet

2013 2014

Hvilken type loyalitets- og bonusprogram foretrækker du?
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Detailhandlen må integrere kanaler og skabe en unik 

indkøbsoplevelse

© 2014 Deloitte

Den fysiske butik er 

stadig at foretrække ved 

selve købet

Kunden agerer mere 

fornuftigt og rationelt i 

sin købsadfærd

Kunden ønsker at spare 

penge og handler gerne 

på tilbud

Kundens købekraft 

vurderes svækket

Kunden ønsker fordelene 

ved alle kanaler 

integreret

Kunden er familiær med 

at benytte butikken som 

showroom, men køber 

via nettet

Onlinehandlen er 

generelt stigende, og 

særligt m-commerce

ventes at stige

Kompetent rådgivning  

er essentielt for den 

fysiske købsoplevelse

Fleksibilitet og levering 

spiller en væsentlig rolle 

for kunden

Kunden vil sænke sit 

gavebudget

Succes for fremtidens 

detailhandel

Vær bevidst om målgruppe i valg 

af sortiment, og prissæt korrekt

Skab en unik indkøbsoplevelse med 

kompetent rådgivning og service i centrum

Integrer og udnyt fordelene ved 

forskellige salgskanaler

Blandt de typiske 

indkøbssteder, ser kun 

discountbutikker ud til at 

bevare sin markedsandel 

Købsadfærd

Økonomi

Kanaler

Julehandelsanalyse 2014
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Kontakt

42
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Rigtig god julehandel! 

Har du spørgsmål til Deloittes Julehandels-analyse?  

så kontakt:  

Peter Mølkjær

Partner

Tlf.: +45 21 60 21 74

pmoelkjaer@deloitte.dk

© 2014 Deloitte
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