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Af Peter Mølkjær, partner i Deloitte

Tøj flytter grænser
Mine nevøer ønskede sig fodboldtrøjer i julegave. Derfor satte vi os foran
computeren, søgte og fandt et firma på nettet, der kunne sætte det tryk på,
drengene ønskede sig. To dage efter modtog vi gaverne med posten.
Det var nemt og bekvemt, og lur mig, om firmaet bag trøjerne ikke bliver et
af de firmaer, der vil overleve krisen i detailbranchen. Væksten for tøjbutikkerne findes sjældent længere kun i det salg, der foregår over den fysiske
disk, ansigt til ansigt med kunden. Den findes i stigende grad i nethandlen,
og det vil være der, detailbranchen skal søge hen. En virksomhed som
smartguy.dk forventer vækst i de kommende år. Smartguy.dk samler mange
brands på nettet. En anden vej er at bruge sit eget brand i nettets salgskanal.
Og hvor de detailhandlende ofte skal se udover de fysiske grænser for at
finde væksten, kan de store tøjfirmaer og tøjfirmaer med fordel se længere
udover landets grænser, end de måske er vant til.
Disse virksomheder har traditionelt solgt tøj til butikker i vores nabolande
og i det øvrige Europa. Men den økonomiske krise i Europa har sat sine
spor, og væksten stagnerer i mange lande.
Til gengæld vokser middelklassen i de såkaldte BRIK-lande. Brasilianere,
russere, indere og kinesere med flere penge mellem hænderne efterspørger
vestlige brands og produkter. Her har dansk design med sine særlige kendetegn en plads, og flere store, danske virksomheder har allerede vist, hvordan
det kan gøres. Mange af de mellemstore virksomheder har også gode muligheder for at rykke længere ud end Europa. En del af dem har ikke selv et
detailled, men så kan det være naturligt at gå efter franchisesamarbejder
eller agentaftaler.
Ser modevirksomhederne endnu længere væk, kan de øjne nye, opkommende markeder, hvor de med fordel kan få produceret deres varer. For når middelklassen i Kina eksempelvis får flere penge mellem hænderne, så skyldes
det blandt andet stigende lønninger. Det smitter af på produktionsomkostningerne. Derfor kan der være grund til i endnu højere grad at se mod de såkaldte emerging markets for eksempel Sydkorea, Vietnam, Filippinerne og
Indonesien og undersøge, om det er billigere og i lige så god kvalitet at få
varerne produceret der. Det kan være, nevøernes næste fodboldtrøjer kommer derfra.
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Da modedullerne blev
forretningskvinder
Af Sonja Ordell Johannessen

For få år siden skænkede ingen de danske modebloggere en tanke. I dag skænker virksomheder dem tøj
og produkter for at få omtale, fordi modeblogs er
blevet en ny reklamekanal. Det har fået de unge
kvinder til at finde tegnebøgerne frem
Kia Ellegaard Møller nåede knap at blive færdig med sin
uddannelse til folkeskolelærer, før hun fik tilbudt et job
hos Bloggers Delight. I dag arbejder hun som projekt
leder på et af landets største blognetværk med 140
blogs inden for blandt andet mode og skønhed. Her
mødes modebloggerne i et linkfællesskab, der samler
og puljer trafikken for de mest læste blogs på området.
Hun bruger sin tid på at forhandle kommercielle aftaler
på vegne af de unge kvinder, der fortæller om og viser
billeder af den nyeste mode på deres hjemmesider – de
såkaldte blogs. De unge kvinders omtale af en ny kollek
tion, nye sko eller nye assesories kan betyde kroner i
kassen for en virksomhed, hvis den får omtale på en
populær blog. En indsigt, som de unge kvinder i stig
ende grad kan se en kontant fordel i.
”Den omtale, en blogger kan give et modebrand, har en
høj værdi. Bloggerne når slutbrugeren med det samme,
og man kan måle på effekten: Hvor mange har klikket
på en bannerannonce på bloggen, hvor meget vokser
efterspørgslen på et stykke tøj, som bloggeren bærer på
et billede, hvor meget vokser trafikken på den webbutik,
bloggeren linker til? Dét kan du ikke måle, hvis du ind
rykker en annonce i et modemagasin. De brands og virk
somheder, der gerne vil udnytte den værdi, skal betale
for den”, siger Kia Ellegaard Møller, der udover at tjene

sine penge som projektleder i Bloggers Delight, selv har
bloggen Fierce & Fattig.
Internettet er en vigtig markedsføringskanal for mode
branchen, og modebloggerne har de seneste par år fået
en stadig større betydning. På Bloggers Delight og andre
tilsvarende fællesskaber kan de unge kvinder og mænd
sammen skabe en større annonceplatform, end de ville
kunne gøre alene. Annonceindtægterne betyder, at flere
modebloggere i dag har en god biindtægt. Ifølge Kia
Ellegaard Møller tjener hun 8-11.000 kroner pr. måned
på at annoncere via sin blog. De mest populære blog
gere kan på en god måned ifølge Kia Ellegaard Møller
tjene, hvad der svarer til en månedsløn.
Fra sofakartoffel til stjernefrø
Modebloggere er typisk unge kvinder, der sidder hjemme
i sofaen og blogger om de nyeste trends. Men hvor de
for to-tre år siden sad i deres eget lille isolerede blog
univers og skrev til en begrænset læserskare, er mange
af bloggene i dag så store og populære, at de på flere
områder kan siges at konkurrere med modemagasinerne.
For få år siden var det stort, hvis en blog havde 10.000
unikke læsere på en måned. I dag har en af de mest
populære danske modeblogs, Passions for fashion,
80.000 unikke læsere og 800.000 sidevisninger pr.
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måned. Andre populære modeblogs som Fierce & Fattig,
Emily Salomon og Isabella Thordsen har 30-60.000 unik
ke læsere og 200-800.000 sidevisninger pr. måned. Til
sammenligning har de store modemagasiner Costume
og Eurowoman læsertal på ca. 129.000 og 157.000.
Bloggene haler altså ind på de mere traditionelle mode
medier.
Der er penge i pigerne
Med bloggernes voksende popularitet har store dele af
modebranchen øjnet deres kommercielle potentiale. I
udlandet er internationalt anerkendte bloggere, for ek
sempel den blot 14-årige Tavi Grevinson, blevet inviteret
til at sidde på den eftertragtede første række til Christian
Diors modeshows.
Marie Hedemann er marketingkonsulent i firmaet
webdanmark.com, der rådgiver virksomheder om, hvor
dan de bedst agerer på nettet – blandt andet i forhold
til modeblogs.
I 2009 skrev hun sit speciale om de danske modeblogs,
og hun har fulgt den rivende udvikling, der er sket siden
da.
”Da jeg skrev mit speciale, var modebranchen netop
begyndt at få øjnene op for, at der kan være penge i
pigerne. De begyndte at blive inviteret med til mode
shows i modeugen, og flere af virksomhederne begynd
te at sende dem vareprøver i håb om, at de ville skrive
om produkterne. Men det hele foregik lidt i blinde. Det
gør det ikke længere. Bloggerne modtager utrolig man
ge produkter og er ikke til fals for lidt gratis makeup. De
er ikke bange for at sige noget negativt om produkter
ne, selvom de har fået dem gratis, og de er meget op
mærksomme på ikke at overtræde markedsføringsloven
om falsk reklame”, fortæller Marie Hedemann.
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Veninde til veninde
Ifølge Kia Ellegaard Møller formår bloggerne at etablere
en særlig kontakt til andre piger og unge kvinder – de
kunder, som virksomhederne også gerne vil nå.
”Læserne er utroligt loyale over for de bloggere, de føl
ger. Der bliver med tiden opbygget et ’venindeforhold’
mellem en blogger og hendes læsere, og læserne stoler
derfor på, hvad hun siger”, siger Kia Ellegaard Møller.
Netop autenciteten og troværdigheden pegede Marie
Hedemann i sit speciale også på som modebloggenes
store force og tiltrækningskraft. Det er det stadig, selv
om det nu er som en etableret del af branchen.
”Pigerne er blevet en del af modebranchens store ma
skineri. Men det er stadig det, at de har sig selv med i
det skrevne og bruger sig selv i bloggen, der tiltrækker
læserne”.
Læserne forventer altså at få bloggernes ærlige mening
om de produkter, de skriver om. Men hvad sker der med
troværdigheden, når de unge kvinder blander kommer
cielle interesser ind i bloggenes indhold? Kan læserne
stole på, hvad en blogger skriver om en ny læbestift, når
hun er blevet betalt for at skrive om den?
”Det er op til den enkelte blogger at finde en balance
gang,” mener Kia Ellegaard Møller og fortsætter: ”Nogle
har fra starten været meget kommercielle, og derfor kan
de tillade sig at lave mange sponsorerede indlæg, mens
andre ikke kan. Det kommer an på deres stil. Og så er
det afgørende, at de er åbne omkring, hvad de gør
– altså at de gør opmærksom på, hvornår et indlæg er
sponsoreret, og at de kun omtaler produkter, de kan stå
inde for”.

Fierce & fattig
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På med de strategiske briller
At bloggerne er blevet kommercielt skarpere betyder, at
de virksomheder, der vil samarbejde med dem, skal være
strategiske. Mange virksomheder lader mediebureauer
forhandle aftalerne, så de får den mest målrettede
ind irekte annoncering for pengene. For eksempel kan
konkurrencer være en populær måde at få læserne til
at interessere sig for et produkt på. Samtidig styrker
konkurrencer den relation mellem blogger og læsere,
der er så vigtig for at opretholde bloggens popularitet.
”Bloggere vil rigtig gerne anmelde et produkt og så ud
lodde det som præmie, for så bliver læserne glade, og
så er det som om, at det er mere ok, at det er et spon
soreret indlæg. Folk er vilde med at kunne vinde noget,
og de synes, at bloggeren er sød, når hun giver ting
væk. At bloggeren så ikke kun gør det for at være flink
ved sine læsere, men også fordi hun bliver betalt for at
promovere produktet, betyder ikke noget i den sam
menhæng”, forklarer Kia Ellegaard Møller.
Tab af kontrol
Én overvejelse er meget vigtig at gøre sig for de virksom
heder, der vælger at annoncere via blogs: Hvad er risi
koen? For når en virksomhed lader en blogger omtale
deres produkt, mister den samtidig kontrol over, hvad
der bliver skrevet om det.
”Virksomhederne blotter sig, når de lægger beskrivelsen
af deres produkter i bloggernes hænder. Det er jo netop
det, der er fedt for læserne – de får en ærlig mening om
den nye creme, der bliver præsenteret. Men det udgør
et risikoelement for virksomhederne, og det skal de være
bevidste om”, mener Marie Hedemann.
Omvendt er bloggerne og blogfællesskaberne ikke inte
resserede i at miste deres annoncører og forsøger derfor
at imødegå virksomhedernes behov i et vist omfang.

Blogverdenen i udvikling
At modebloggerne er ved at blive en del af den etable
rede modebranche, og at modeblogs er attraktive
annonceringskanaler, er stadig nyt – både for bloggerne
selv og for de brands og virksomheder, der har fået
øjnene op for de kommercielle muligheder. Men så
længe pigerne kan opretholde troværdigheden over for
læserne, taler alt for, at positiv omtale fortsat vil have
værdi for virksomhederne.
Enkelte brands er gået skridtet videre og har indgået
deciderede samarbejder med modebloggere om design
af smykker eller tøj. Eksempelvis har Camille KaasbyWang, der har den populære blog Clamour for Glamour,
designet smykker for byBiehl, og hun har også designet
basistoppe for tøjfirmaet Minus.
Køberne har taget godt imod Camille Kaasby-Wangs
smykker og byBiehls ejer, Charlotte Biehl, fortæller, at de
har udvidet målgruppen for brandets smykker. Hvilket
netop var hensigten.
”Camille kunne tilføre designet noget nyt. Hun har en
rock’n’roll-stil, som kunne give brandet lidt mere kant.
Hun var i forvejen stor fan af vores smykker og havde
blogget om dem mange gange. Det var også med
virkende til, at valget faldt på hende. Og så ville vi selv
følgelig gerne have eksponeringen blandt hendes store
læsergruppe”, siger Charlotte Biehl.
Endnu er muligheder som denne forbeholdt de få. Men
efterhånden som enkelte virksomheder begynder at
høste fordelene ved deciderede samarbejder med de
fashionable unge kvinder, er det ikke utænkeligt, at flere
modefirmaer fremover vil se mulighederne i at bruge
dem som andet og mere end givtige markedsførings
kanaler.
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Mere dansk mode
skal længere ud på den
internationale scene
De er få og store. En håndfuld danske virksomheder
har massiv, international succes, mens små og mellemstore modefirmaer deler de sidste eksportsmuler
mellem sig. Slå kludene sammen på nye markeder og
få mere succes, lyder et råd fra en ekspert
Af Anne Louise Hannover
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Allerede mens han læste på Handelshøjskolen stiftede
Tommy Hyldal sit første selskab, hvor han solgte second
hand-jeans til sine medstuderende. I dag driver han
virksomheden Metropol, der står bag mærker som
St-Martins, SUIT, S’NOB de NOBLESSE, Ejji STM og
Margit Brandt, som i dag ligger på hylderne verden over.
Sammen med blandt andre IC Companys og Bestseller,
har Metropol formået at skyde sig selv ind på den inter
nationale modescene. Sammen med få andre danske
virksomheder står disse stærke brands for salget af langt
det meste af det tøj, der bliver solgt uden for Danmarks
grænser. I følge Udenrigsministeriets Eksportråd står ti
procent af virksomhederne for 90 procent af den danske
eksport på tværs af alle brancher.
Verden er åben
Men mange af disse små og mellemstore modevirksom
heder, der typisk omsætter for 10-15 millioner kroner,
har rigtig gode muligheder for at sælge meget mere i
udlandet. Især i de nye, spirende markeder.
Det vurderer Klaus Hell, teamleder for området mode i
Udenrigsministeriets Eksportråd. I dag havner knap tre
fjerdedele af det danske modetøj i Tyskland, Sverige,
Norge, Holland og Finland. Men om få år ser det ander
ledes ud, siger han:

lomon

Emily Sa

”Advarselslamperne blinker for markeder som Italien,
Spanien, UK og faktisk også Holland. Til gengæld er der
vækst i andre markeder tæt på os. Der er for eksempel
et stort potentiale i Polen og andre lande, hvor middel
klassen vokser. Megabyer som Taipei og Seoul har også
kæmpe potentiale – og flere danske brands har allerede
godt fat her. Vi anbefaler i Eksportrådet at tænke i
megabyer frem for hele markeder, når man skal tage
de første oversøiske skridt. De kan samtidig være et
springbræt til andre markeder eller byer i regionen.
Knap trefjerdedele af væksten de næste tre år vil ske
uden for Europa”.
Middelklassen vokser verden over, og for modevirksom
hederne er der et kæmpe potentiale i det mellem
marked, som ligger mellem mærker som H&M og Gucci,
påpeger Klaus Hell:
”De danske modevirksomheder tilbyder godt og indivi
duelt design til priser, hvor mange – selv i krisetider
– kan være med. Her er det selvfølgelig meget vigtigt at
vælge en distribution, der matcher det konkrete eksport
marked, ligesom der skal investeres nogle marketing
kroner og ressourcer i at opnå en position”.
Det er det mellemmarked, som har båret Metropol med
Tommy Hyldahl i spidsen. Fra starten i 1997 fokuserede
han målrettet på eksport ud fra en grundfilosofi om at
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forene design med effektiv produktion og distribution.
Virksomhedens mærker blev placeret som de billige i de
bedre butikker med succes, og samtidig brugte han de
etablerede brands til at løfte nye brands frem ved at
benytte samme produktion, distribution og salgsnet.
Opgør med bonderøvskulturen
Mange små og mellemstore modevirksomheder kan
også få fodfæste i Kina. Især hvis de arbejder sammen
og indgår alliancer med hinanden, mener Henrik
Spandet-Møller, forfatter til bogen Danish Fashion
Going Global:
”Et eksempel på en brandplatform er IC Companys, der
repræsenterer mange forskellige brands i et samlet kon
cept. På samme måde kunne for eksempel fire-fem
børnetøjsmærker slå sig sammen. Herhjemme vil bonde
røven i dem måske ikke rykke ud med forretnings
strategien til konkurrenten, men hvis det handler om
at trænge ind på det kinesiske marked, bør de gå samlet
og lave et koncept, som passer til det kinesiske marked
for at få slagkraft. Når de så er i Kina, kan de diskutere,
hvem der skal ligge forrest på hylderne”.

Pondus og stordriftsfordele er blandt fordelene ved
at samle flere brands under et, påpeger senior porte
føljemanager i Danske Capital, Steen Walther Jensen,
der vælger, hvem banken sætter penge i.
”Men nogle børn bliver ved med at falde ud af sengen.
Her skal virksomhederne tage konsekvensen og udskille
brands, der ikke er penge i”, understreger han.
Succes handler om mere end mode
Danske modevirksomheder har gennem mange år været
gode til at skabe stærke brands, og det er en stor styrke
internationalt. Det konkluderer Birgit Lyngbye Pedersen,
der i ph.d.-afhandlingen ”Design som konkurrencepara
meter” undersøger, hvad der har løftet dansk mode til
den nuværende position:
”Danske modevirksomheder har tidligt haft forståelsen
for at have et klart image, og det har været afgørende
for den position, som den danske modebranche har i
dag. Den danske modebranche var tidligt dygtig til at
brande sig. Det startede med messer i Herning under
”det store tekstileventyr” – og er fortsat derfra. De, der
historisk har klaret sig bedst, har været dem, som flytte
de fokus fra ren beklædning til mode skabt ud fra for
brugernes ønsker og behov, og koblede design med
købmandskab”.
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Sælger 08 bedst?
Den kobling er også afgørende for, at for eksempel Dan
ske Capital vælger at sætte penge i modevirksomheder.
Modevirksomhederne skal kende deres kunder, påpeger
Steen Walther Jensen fra Danske Capital:

I følge Udenrigsministeriets Eksportråd

10% af

står
”Ved de, om det er farvekode nr. 08, der sælger bedst,
og tager de konsekvensen af det? Virksomhederne skal
vide, hvilke farver og modeller der sælger til hvem”.

virksomhederne for

90%

af den danske eksport på tværs
af alle brancher.

I Danske Capital ser de blandt andet på virksomhedernes
evne til at komme ud til kunderne:
”Vi ser både på deres egne butikker og på wholesaledelen, hvor de leverer til andre butikker. Tøjbutikkerne
har det svært, og det gælder om at finde nye veje at
distribuere på. Det er faktisk ligesom med bodegaerne
– når nogen dør, kommer der ikke nye til”.

ModeSo
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Frk. Svenssons
fornemmelse
for ansvarlighed
Danske tøjfirmaer vil gerne være mere bæredygtige,
men har knap så meget fokus på, hvordan de så
bliver det, viser Deloitte-analyse

Af Nina Vinther Andersen

På børnetøjfirmaet Katvigs hjemmeside er der en tegne
serie om pigen Vigga, der drømte om at ændre verden.
Og lige som i de bedste eventyr skulle Vigga gå så grue
lig meget igennem, før det lykkedes.

For ti år siden etablerede hun og en veninde Katvig. Til
at begynde med på helt traditionel vis, hvor de købte
materialer af bomuld, der voksede på konventionelt
dyrkede marker i ulandene. Men efter et par år beslut
tede de sig for, at deres tøj skulle være anderledes.

Eller rettere: før det ser ud til at lykkes.
”Det er for tidligt til, at vi kan se det på vores bundlinje”,
konstaterer pigen Vigga, der hedder Svensson til efter
navn, og i øvrigt er en voksen kvinde med foden under
eget firmabord.

”Da vi opdagede, hvordan de reelle produktionsforhold
var, besluttede vi os for at drive vores virksomhed fuld
stændig bæredygtigt”, siger Vigga Svensson.
Det blev indledningen til en lang proces.
”Vi har brugt rigtig mange penge på at udvikle os bære
dygtigt, og har helt klart sat os selv tilbage i den proces.
Hvis vi bare var tordnet af sted, havde vi været et helt
andet sted i dag. Men så havde vi ikke været her om ti
år. Nu har vi fremtidssikret vores virksomhed fra ende til
anden. Det har været en fantastisk proces. Og svær.
Men slet ikke umulig”, siger Vigga Svensson.
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Katvig er i dag et af de tøjfirmer, der er længst med
bæredygtighed. En analyse, som Deloitte har foretaget
af 90 respondenter fra nordiske virksomheder i mode
branchen af, hvordan de håndterer CSR, viser, at mens
virksomheder generelt har forpligtet sig til social og mil
jømæssig ansvarlighed, så har de i mindre grad fokus på
handlinger, resultater og kommunikationen om, hvordan
de så rent faktisk er ansvarlige virksomheder.
I dag sælger Katvig blandt andet til Japan, Norge og
Tyskland – foruden herhjemme. Det er for tidligt at sige,
om Katvig med sin insisteren på bæredygtighed har sco
ret en fordel i forhold til konventionelle tøjfirmaer.
”Men vi kan se, at flere og flere kunder vælger os, fordi
vi tilbyder dem noget mere og noget andet end de kon
ventionelle firmaer. Der er sket en eksplosion af brands.
Nogle forbrugere vil blot købe en T-shirt. Andre forbru
gere trigger på noget andet. De køber sig ind i en hold
ning eller en værdi, og til de forbrugere kan vi tilbyde
noget unikt. Vi omlagde oprindeligt produktionen for at
blive bæredygtige. Det har så vist sig at gøre os unikke”,
siger Vigga Svensson.
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Hvordan kan din virksomhed
blive endnu bedre?
Med brancheanalysen kan vi benchmarke
din virksomhed på en række nøgletal.
Scan koden og book et møde,
så kommer vi og gør dig klogere
på din virksomheds potentiale.
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“Danske tøjfirmaer har
en unik mulighed for
at klæde den middelklasse
på, som hurtigt vokser
frem på de mange nye og
spirende markeder uden
for Europa”.

Modeanalysen 2013

Morten Gade Steinmetz

Senior manager i Deloitte
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Analysens forudsætninger
og anvendte hoved- og nøgletal

Analysens indhold bygger på en række forudsætninger
og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens
population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De
bliver udvalgt med følgende forudsætninger:
1. De er aktie- eller anpartsselskaber.
2. De oplyser: Balance, årets resultat, primært resultat
og egenkapital – alle har oplyst disse regnskabstal for
de seneste tre år uden huller i oplysningerne.

Når disse forudsætninger er opfyldt, vil populationen i
undersøgelsen løbende afspejle sammensætningen af
virksomheder, og ”støj” fra virksomheder, der ikke giver
de nødvendige regnskabsoplysninger for alle årene, er
elimineret. Men det betyder også, at nogle nøgletal fra
sidste års analyse kan se anderledes ud nu grundet en
ændret population. Analysen er derfor mest velegnet
som et overbliksbillede af branchesituationen her og nu.
Alle oplysninger er fra offentligt tilgængelige regnskaber.

Primært resultat

Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære
poster, men efter afskrivninger

Årets resultat

Årets resultat efter skat

Egenkapitalforrentning

Årets resultat / egenkapital primo x 100

Investeret kapital

Balancesum ÷ likvider, varekreditorer og hensættelser

Afkast af investeret
kapital

Primært resultat / investeret kapital primo x 100

Soliditet

Egenkapital / samlet balance

Overskudsgrad

Primært resultat / omsætning x 100

Likviditetsgrad 1

Omsætningsaktiver / kortfristet gæld

Øvre/nedre kvartil

Øvre og nedre kvartil anvendes som udtryk for spred
ningen mellem de højeste henholdsvis de laveste
observationer
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Modebranchens nye muligheder
ligger i lande langt væk

Af Nina Vinther Andersen

Verden ligger åben for den danske modebranche
– men visse dele af den ligger mere åben end andre. Langt størstedelen af det tøj, som branchen
sælger, bliver solgt uden for Danmarks grænser
– især i Tyskland, Skandinavien og Sydeuropa

Modeanalysen 2013

Derfor rammer det de danske tøjfirmaer hårdt, når spa
nierne, italienerne og franskmændene drosler ned på
tøjforbruget. Samlet set har branchen oplevet et fald på
godt fire procent af eksporten i de første syv måneder
af 2012. Og firmaerne kan ikke vinde indadtil, hvad de
taber udadtil, for det danske tøjsalg går også tilbage.
Til gengæld er der masser af muligheder i lande, der lig
ger langt væk fra Danmark. Hvor væksten i de markeder,
branchen sædvanligvis eksporterer til, forventes at stige
med 0,8 procent frem mod 2016, så er forventningerne
til væksten i lande som Brasilien, Rusland, Indien, Kina,
Vietnam, Filippinerne, Tyrkiet og andre nye, opkom
mende markeder på fem-seks procent.

Beklædningseksportens
top1010markeder
markeder
i t.kr.
(januar-juli)
Beklædningseksportens top
i t.kr.
(januar
- juli)

Tyskland

Sverige

”Vi tror, der ligger et kæmpe potentiale i de lande for
modebranchen. Det kan virke mærkeligt, at vi skal sælge
tøj i de lande, vi normalt kender som dem, der syer og
producerer for os, men i de lande er der også middel
klasse, som vokser og kun forventes at blive større de
næste år. Og de efterspørger vestlige brands og mange
andre af de kendetegn, som dansk modebranche er
kendt for: godt design og god kvalitet”, siger senior
manager Morten Gade Steinmetz fra Deloitte.

Norge

Nederlandene

Finland

Storbritannien

De færreste firmaer erobrer de nye markeder fra den ene
dag til den anden. På baggrund af kvantitative og kvali
tative interviews med en række danske og internationale
virksomheder, der har etableret sig i de nye markeder,
kan Deloitte påpege, at nøglen til succes ligger i at
lære de lokale skikke, kulturer og smagspræferencer at
kende. Den ligger også i at have få distributører og at
få hjælp til at klare alt det, man ikke selv kan og ved.

Spanien

Frankrig
og Monaco
Belgien

Italien
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Real ændring i privatforbrug og BNP

Real ændring i privat
forbrug og BNP
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Next 11-landene:
Iran, Pakistan, Mexico,
Vietnam, Tyrkiet, Syd
korea, Bangladesh,
Egypten, Filippinerne,
Nigeria, Indonesien
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Top 10 leverandørlande af beklædning (2010)

Top 10 leverandørlande af
beklædning (2010)
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En krone sparet er en krone tjent
Ét er, hvor de danske modefirmaer kan sælge flere buk
ser, trøjer, jakker, sko og smykker. Noget andet er at få
en bedre økonomi ved at spare penge på at have færre
omkostninger.

Dog er Kina stadig langt den største leverandør af
beklædning uden for Europa. Lande som Tyrkiet, Bang
ladesh, Indien og Vietnam haler imidlertid ind på kine
serne. De lande oplever i disse år de højeste vækstrater
i produktionen af beklædning til Europa.

Også her er det vigtigt at holde øje med den interna
tionale arbejdsdeling. Det er blevet dyrere at få tøj pro
duceret i Kina. Lønnen stiger hos de kinesiske syersker,
og de kinesiske ressourcer er generelt blevet dyrere
sammenlignet med Indonesien, Indien og andre lande
i Asien.

”Vi forventer, at den udvikling vil fortsætte de næste år.
I den sammenhæng vil vi dog gerne minde om, at det
ikke er uden omkostninger at flytte en produktion fra et
land til et andet. Særligt hvad angår kvaliteten og arbej
det med bæredygtighed i form af etisk, menneskerettig
heder og miljø. Her er Kina stadig nogle skridt foran
de andre lande”, siger Morten Gade Steinmetz, senior
manager i Deloitte.
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Gode råd til tøjbutikkerne
1.
Gå online. Jo flere kunder i butikken, jo større chance er der for, at de køber noget. Onlinekanalen øger sandsynligheden for,
at du sælger mere. Men sørg for at skille dig ud eller gå ind i et onlinefællesskab med andre mærker. Online gør det ikke alene.

2.
Gå sikkert online. Når du så er online, så sørg for, at din it-sikkerhed er i top.

3.
Beliggenhed – beliggenhed – beliggenhed. Selv med gode online-salgskanaler gælder den gamle sandhed stadig.

4.
Back to basics. Likviditet er livsvigtig, så sørg for, at bogholderiet er i topform.

Gode råd til tøjfirmaerne
1.
Go west…and east. De nye markeder ligger i den voksende middelklasse i de store byer i lande som Rusland, Indien, Kina og Brasilien.
De ønsker vestligt designet tøj til gode priser.

2.
Go further away. Rejs endnu længere væk for at få produceret tøjet. Lønningerne stiger i blandt andet Kina.
Lavere omkostninger kan findes i andre lande, for eksempel Bangladesh, men pas på, at det ikke går ud over kvaliteten.

3.
Go CSR. Har du styr på, om der er farlige kemikalier i produktionen af dit tøj? Ansvarlighed er kommet for at blive.
Regn med, at udgifterne til corporate social responsibility vil vokse. Blandt andet hvis du rykker produktionen til nye lande.

4.
Brands, der brænder igennem. Differentiering gennem et stærkt brand er vigtigere end nogensinde.
Kunderne skal kunne kende forskel på mærkerne.

5.
Tjek din told. Mange firmaer undervurderer, hvor mange penge, de kan spare på at få orden i deres toldafregning,
både når det gælder import og eksport.

6.
Kend din moms. Kender du eksportmomsordningen? Har du styr på validering af momsnumrene på dine EU-kunder?
Sørg for at momse korrekt fra starten.
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Konkurs truer mange butikker

Hver anden tøjbutik kører med underskud, og
hver tredje tøjbutik er så klædt af til skindet, at
de risikerer at gå konkurs. Det viser Deloittes
analyse af 542 virksomheder, der sælger tøj til
forbrugerne via fysiske butikker, postordre og
internet

”Tendensen er, at forbrugerne har vænnet sig til at købe
til nedsatte priser, ligesom flere outlets og lagersalg også
øger presset på priserne”.
Men paradoksalt nok er internettet og mobiltelefonerne
samtidig også en forklaring på, hvorfor det går godt for
andre.

Den amerikanske avis New York Times har kaldt dem de
fysiske butikkers værste mareridt. Disse apps på kunder
nes smartphones, som folk hiver frem i butikken for at
scanne en vare, og som øjeblikket efter giver kunderne
svar på, hvor varen ikke blot er billigst at købe men også
giver kunderne mulighed for at bestille dem hjem over
internettet. Og mens kunderne står i butikken, kan de få
gratis rådgivning og prøve tøjet eller skoene, hvorefter
de går uden at have lagt en eneste krone i kassen.
De nye muligheder på mobiltelefonerne og internettet
er en af forklaringerne på, hvorfor det går skidt for de
fysiske tøjbutikker.
”Teknologien skaber nye markedsvilkår. Salg over inter
nettet øger presset på priserne. Forbrugerne kræver god
kvalitet for få penge krydret med høj service og let ad
gang til butikkerne”, siger senior manager Morten Gade
Steinmetz fra Deloitte og fortsætter:

”Analysen viser, at både mænd og kvinder køber mere
og mere tøj via internettet. Vi tror på, at den udvikling
fortsætter. Det indebærer naturligt en øget konkurrence
fra udenlandske virksomheder, selv om andre tal viser,
at danskerne stadig har stor præference for danske
hjemmesider. Vi vurderer, at der er mange muligheder
for mersalg via åbning af en webshop. Men vi ved også
godt, at det kræver både tid og penge at få succes”,
siger Morten Gade Steinmetz.
Men selv med en webshop kan det være svært at få
lappet hullerne i kassen. Mange virksomheder i detail
branchen kæmper for at overleve, viser Deloittes analyse
af 542 detailvirksomheder. Kun lidt over en tredjedel
har haft overskud gennem de sidste tre år, og knap en
tredjedel er i umiddelbar fare for konkurs.

Antal erklærede konkurser inden for detailhandlen i Danmark
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Af Nina Vinther Andersen

Modeanalysen 2013
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Røde tal hos halvdelen
Hver anden detailvirksomhed kom ud af sidste år med
underskud, hvilket er en stigning på ti procentpoint.
Firmaerne tjener generelt mindre på det, de sælger.
Overskudsgraden er halveret fra lidt over fire procent
sidste år til to procent i år. Og firmaerne får samtidig
mindre ud af det, de investerer. Det gennemsnitlige
afkast af den investerede kapital er faldet fra ti procent
i 2010 til fem procent i år. Generelt er detailvirksom
hederne ikke særligt velpolstrede. Kun knap en fjerdedel
af virksomhederne har en soliditet på mere end 15 pro
cent.
Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud

Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud
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De største klarer sig bedst
Detailvirksomhederne tjener i gennemsnit 25.000 kroner
pr. ansat, hvilket er en halvering siden sidste år. Det er
stadig de største virksomheder i branchen, der har den
største indtjening pr. ansat, mens de små og mellem
store klarer sig mindre godt.
“Succesen af de fysiske butikker afhænger naturligt af
antal kunder i butikken og mængden af varer, de køber.
Forbrugerne vil have en oplevelse uden at bevæge sig
for langt, så kun de bedste placeringer og de gode
koncepter tiltrækker forbrugerne. Kun de største i bran
chen har ressoucerne til dette, hvilket kan være en af
forklaringerne, siger Morten Gade Steinmetz”

Modeanalysen 2013

Knap halvdelen af virksomhederne havde røde tal på
bundlinjen i 2011, og kun under en tredjedel har haft
overskud de seneste tre år.

43% har et negativt afkast af den investerede kapital.
Kun 36% af virksomhederne har et afkast af den
investerede kapital på over 10%, hvilket er et fald
på 5%-point i forhold til sidste år.

Knap 32% har en soliditet på under 15% og en ind
tjening på under 10%.

Andel af virksomheder i farezonen (afkast af inv. kapital lavere end
% og soliditet
lavere end 15 %)
Antal10
virksomheder
i farezonen
(afkast af inv. kapital lavere end 10% og soliditet lavere end 15%)
Afkast af investeret kapital
Lavere end 10%
Højere end 10%
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ansatte

Gennemsnit
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Fordeling af afkast af investeret kapital

Gennemsnitligt er renta
biliteten, målt på den
investerede kapital, faldet
fra omkring 10% i 2010 til
knap 5% i 2011.
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Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser)
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Tøjfirmaer klarer sig overraskende godt

Af Nina Vinther Andersen

Selvom danskerne ikke køber så meget tøj som
tidligere, formår firmaerne at tjene penge ved at
eksportere og spare

Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud

Mens mange tøjbutikker gisper efter vejret, går det langt
bedre for de firmaer, der designer, producerer og sælger
tøjet til butikkerne.
Fire ud af ti firmaer har haft overskud de seneste tre år.
Og ikke blot tjener tøjfirmaerne penge. De er også
solide. Fire ud af ti har en soliditet på mere end 15 pro
cent og et afkast på den kapital, de investerer i firmaet,
på mere end ti procent.

100%

”Mange virksomheder gør det godt. For selvom det er et
fald i forhold til tidligere, så skal andelen ses i sammen
hæng med, at efterspørgslen både falder herhjemme og
på de markeder, firmaerne i høj grad sælger til. Mange
firmaer mister også penge, fordi deres kunder går kon
kurs, eller de brænder inde med store varelagre. Men
virksomhederne har været og er dygtige til at tilpasse
deres omkostninger. Så set i lyset af den nuværende,
økonomiske situation er det virkelig positivt”, siger
senior manager Morten Gade Steinmetz fra Deloitte.

90%
80%
70%

64%

68%

65%

32%

35%

2010

2011

60%
50%
40%
30%
20%

36%

40%

10%
0%

2009

Underskud

Overskud
alle 3 år

Overskud

Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud

Soliditet
Lavere end 15%
Højere end 15%

Afkast af investeret kapital
Lavere end 10%
Højere end 10%

24

28,2%

40,8%

20,7%

10,3%
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To ud af ti firmaer er i risikozonen for konkurs.
”Det er naturligvis en meget alvorlig situation at stå i for
det enkelte firma. Men hvis man ser overordnet på det,
så er det en ret lille andel sammenlignet med resten af
branchen”, siger Morten Gade Steinmetz.
Ligesom sidste år tjente hver ansat i gennemsnit cirka
120.000 kroner til firmaet. Kun de små virksomheder i
branchen har formået at holde den positive udvikling fra
tidligere med en stigende indtjening pr. ansat, men det
er stadig de mellemstore virksomheder, der klarer sig
bedst. De største virksomheder i branchen har det stadig
sværest og opnår en indtjening pr. ansat, der ligger
langt under deres mindre konkurrenter.

Andel af virksomheder i farezonen (afkast af inv. kapital lavere end

Antal virksomheder i farezonen
10 % og soliditet lavere end 15 %)
(afkast af inv. kapital
lavere end 10% og soliditet lavere end 15%)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

30%

27%

21%

20%

12%

10%

10%
3%

0%
0-3
ansatte

”De store virksomheder kan risikere at brænde inde med
store varelagre og har ofte større forpligtelser til de faste
omkostninger til husleje, lange opsigelsesvarsler på per
sonalet mv. Små virksomheder kan hurtigere reagere,
når de mærker, at kunderne ikke køber så meget i en
periode, siger Morten Gade Steinmetz.
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Overskudsgrad
Et tilsvarende billede viser sig, når det handler om at få
så meget ud af de ressourcer, som man putter i firmaet.
Her er det igen kun de små virksomheder, der har op
levet en positiv udvikling og fået mere ud af den investe
rede kapital. Det er dog stadig de mellemstore virksom
heder, der får mest ud af den investerede kapital – men
ikke så meget som tidligere.

Overskudsgrad
10%
8%
6%
4%

Virksomhederne ser ud til, at de har fået høvlet noget
af deres gæld, men det gælder langt fra alle. Hver fjerde
virksomhed skylder flere penge væk, end de umiddelbart
har eller kan få ved at få solgt flere varer på kort tid.
Med andre ord mangler de penge i kassen.
Det, at branchen oplever pres på likviditeten, øger vig
tigheden af en effektiv administration. Et ajour boghol
deri øger muligheden for en effektiv debitor- og lager
styring, ligesom budgetopfølgningerne bliver mere
brugbare som styringsredskab for selskabernes ledelse.
Nogle kan måske endda skaffe likviditet ved at optimere
deres moms- og toldforhold, når der eksporteres, siger
senior manager i Deloitte, Morten Gade Steinmetz.
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Andel af virksomheder med
likviditetsgrad under 1
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Skobranchen må hugge en hæl

Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud
Af Nina Vinther Andersen

Det er sjældent tilstrækkeligt for nutidens svar
på en skomager at blive ved sin læst
For ikke så mange år siden gik vi i skobutikker for at
købe sko. Der var få butikker at vælge imellem, og vi
sled det gamle par sko op, før vi erstattede dem med
nye. Sådan er det sjældent længere.

Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud
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Det smitter af på de virksomheder, der sælger fodtøj.
For godt nok har afkastet af den investerede kapital stort
set været stabilt fra 2010 til 2011. Men antallet af vak
kelvorne virksomheder med sko som speciale stiger.
Deres virksomheder er ikke så solide, som de har været.
Cirka hver syvende er i fare for at gå konkurs, hvilket er
cirka tre gange så mange som sidste år.
Godt halvdelen af virksomhederne i analysen har haft
overskud de seneste tre år. Og cirka hver anden er
meget solide. Det er færre end tidligere.
Samtidig viser tallene, at forskellen mellem dem, der
klarer sig bedste og dem, der klarer sig dårligst, er blevet
større.
”Der er et udskilningsløb i gang, og vi kan se, at de gode
gør det bedre, mens resten ’kører lige ud’. En del virk
somheder har simpelthen ikke været gode nok til at til
passe deres omkostninger til lavkonjunkturen, hvor de
sælger mindre og taber flere penge, fordi de ender med
at ligge inde med usolgte varer og skylde leverandørerne
penge”, siger senior manager i Deloitte, Morten Gade
Steinmetz og fortsætter:
”Det er omvendt meget positivt at se, at de bedste virk
somheder har været dygtige til at få skåret deres om
kostninger ned, så de får en bedre rentabilitet”.
FAKTA: Analysen omfatter 52 selskaber.
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I dag køber nogle hjemmeskoene i Føtex, mens andre
køber børneskoene i børnetøjsbutikkerne. Vi har flere
par sko stående i skabet. Men de seneste års økonomi
ske krise har sat sine spor. Færre skobutikker hører dør
klokken ringe, når kunderne træder ind i lokalet. Blandt
andet fordi privatforbruget falder, og økonomien gene
relt stagnerer.
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Smuk, smukkere, smykker

Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud

Af Nina Vinther Andersen

Guldsmede, juvelerer og smykkefirmaer har det
sværere end tidligere
Der er ikke så meget andet end guld, der glimter i smyk
kebranchen i øjeblikket.
For godt nok går det bedre med at få overskud for
smykkefirmaerne, sammenlignet med virksomheder,
der sælger tøj og sko. Og smykkebranchen tjener også
flere penge pr. ansat end mange andre brancher.

Antal virksomheder hhv. overskud og underskud
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Men firmaerne får mindre ud af de penge og ressourcer,
de investerer i firmaet. Afkastet på den investerede kapi
tal er faldet drastisk fra gennemsnitlig 24 procent i 2010
til fem procent sidste år.
”Smykkebranchen er gået fra at have det absolut bedste
afkast af den investerede kapital til at være blandt de
dårligste. Én forklaring på det store fald kan være be
tydelig tilbagegang i afkastet for de store aktører på
markedet”, siger senior manager i Deloitte, Morten
Gade Steinmetz.
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Primært resultat pr. ansat i t.kr.
Helt skidt er det ikke
Ganske få af de største selskaber, som forbedrer afkastet
af investeret kapital fra 2010-11. Generelt har knap hver
femte smykkefirma en god soliditet. Og færre firmaer
kører med underskud.

Primært resultat pr. ansat i t.kr.
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”Det er positivt, men niveauet for firmaer med under
skud er stadig meget højt, hvis man sammenligner med
de virksomheder, der sælger tøj og sko”, siger Morten
Gade Steinmetz.
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Hver ansat indtjener gennemsnitlig 450.000 kroner årligt
til firmaet. Det er højt sammenlignet med de ansatte i
tøj- og skobranchen, men langt fra tidligere tiders ind
tjening.
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”Det er klart smykkebranchen, der tjener mest sammen
lignet med de øvrige brancher i vores analyse”, siger
Morten Gade Steinmetz.
Men mange firmaer kører med underskud. Næsten en
tredjedel er på randen af konkurs, og det er flere end i
2010, hvor det var hver fjerde.

Afkast af investeret kapital
Afkast af investeret kapital

FAKTA: Analysen af smykkebranchen omfatter 118
selskaber.
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