DEMOPROJEKT
—
Kundeflow og digital
service i Ringe

ibiz-techlab.dk
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ÆNDRET KUNDEFLOW OG DIGITAL
SERVICE I RINGE
—
Ringe på Fyn har i 2016 samarbejdet med IBIZ TechLab om
demonstration af digitale teknologier til at:
1. måle kundeflow i og omkring butikkerne
2. styrke servicen og skabe gode kundeoplevelser i den
lokale detailhandel.
Baggrund
Faaborg Midtfyn Kommune blev udvalgt som
samarbejdspartner til gennemførelse af første
demonstrationsprojekt, fordi de i længere tid har haft fokus på
at styrke det lokale butiksliv.

Byen er som mange andre mindre danske provinsbyer presset
af konkurrencen fra de større nabobyer og en stigende
e-handel, der medfører butikslukninger og tomme lokaler i
bymidten.
I Ringe har man oprettet Ringe Byforum, der samler lokale
interessenter som handelstands-foreningen, kommune og
borgere i en tænketank, hvis formål er at udvikle byen.

PROBLEMSTILLING
—

Ringe Byforum pegede selv på projektets problemstilling:
Med Midtfyns Fritidscenters 500.000 årlige besøgende
må centeret betragtes som en af byens helt store
aktivitetshotspots. Centret trækker både lokale og en
del besøgende fra Ringes opland. Byens hypotese var, at
der var et stort uudnyttet kundepotentiale for den lokale
detailhandel blandt fritidscentrets mange besøgende.
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PROJEKTET
—
Projektet satte som mål at undersøge dels hvor stor
“trafikken” var af brugere fra Fritidscentret til handelsgaderne
i Ringe, og dels hvordan man ved hjælp af teknologi kan
tilskynde flere af brugerne af fritidscentret til at benytte det
lokale handelsmiljø i bymidten.

mønstrene. Sensorerne var placeret, så man dels kunne måle
trafikken - dvs. bevægelser af smartphones med WiFi slået til
- til centret via indfaldsveje, og trafikken af gående og bilister
fra centret til byen.

Research om byen
Som første skridt i projektet blev der udført en foranalyse
bestående af observationer og interviews i og uden
for byens butikker samt i Midtfyns Fritidscenter, en
spørgeskemaundersøgelse og en workshop med de
butiksdrivende. Foranalysen dannede grundlag for
løsningsforslag og valg af teknologier til måling af kundeflow
og en forbedring af situationen.
Målinger af kundeflow
Fokus på Midtfyns Fritidscenter gjorde det interessant at se
på trafikken fra centret til centrum. Fritidscentret er placeret
ca. 500 meter fra torvet i Ringe bymidte, men trafikken fra
centret er udfordret af dårligt gang-flow og dårlig skiltning for
ikke-kendte i byen. De af centrets brugere, der kommer fra
Ringes opland, ankommer desuden typisk i bil, hvorfor man
som besøgende ikke har en berøringsflade med butikslivet i
Ringe.
I slutningen af august blev 15 wifi-sensorer sat op i udvalgte
butikker og på indfaldsveje, for at få en ide om bevægelses3

Sensorerne fungerer som små computere, der registrerer
signaler fra smartphones. De indsamlede data anonymiseres
direkte i sensorerne, og siger ikke noget om enkeltpersoner,
men om generelle færdselsmønstre i byen.
Først blev den aktuelle situation målt i en periode på ca. 4
uger. Derefter fortsatte målingerne både under og efter at
forskellige teknologier i en periode på tre uger blev installeret
i hhv. Midtfyns Fritidscenter og Tøjeksperten i Ringe, der var
udvalgt til testbutik.

SENSORER I BUTIKKEN
—
I tillæg til målingerne med wifi-sensorer blev der i samme
periode indsamlet data i Tøjeksperten om aktiviteten inde i
butikken gennem tre forskellige teknologier.
Aktivitetssensorer
Dette blev gjort med aktivitetssensorer som registrerer
hvorvidt der er aktivitet i specifikke afgrænsede områder
af butikken. Sensorerne anvender PIR teknologi (Passive
InfraRed), og kan derfor ikke registrere enkelte personer, men
kun hvorvidt der er aktivitet.

Brug af data
Disse data kan give butiksejeren overblik over ting som, hvor
og hvornår, der er aktivitet i butikken og om tiltag i butikken
har den ønskede effekt. Det kan fx være at se på, om varer
der udstilles i facadevinduerne får særlig opmærksomhed i
butikken, om ændringerne i indretningen trækker kunderne
hen i de ønskede områder, eller om om online kampagne for et
produkt giver øget aktivitet omkring den pågældende vare.

Intelligent måtte
Der blev desuden afprøvet en intelligent dørmåtte placeret i
butikken indgang. Den registrerede via trykfølsomt materiale
integreret i måtten, når en person trådte på måtten, samt i
hvilken retning personen bevægede sig.
Dørtæller
Ligeledes i indgangen til butikken, blev der placeret en
dørtæller, der ud over at tælle hvor mange personer som
gik ind og ud af butikken, også registrerede hvor høje disse
personer var.

ENKELTE DAGE
—
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Eksempel på placering af aktivitetssensorer

SAMMENLIGNING AF DAGE
—

DE LOKALE HISTORIER ER VIGTIGE
—
For at imødekomme det manglende kendskab til det lokale
handelsliv blev syv videoer produceret som en del af projektet.
Videoerne var en del af installationen i fritidscentret og er
efterfølgende gået viralt, hvor de er blevet brugt til en fortsat
markedsføring af byen.

OUTDOOR FYN

HTTPS://YOUTU.BE/8MS7IQT7YN0

FRISØRR

HTTPS://YOUTU.BE/O61_UZX7C04

THAISEN MA’HUS

HTTPS://YOUTU.BE/PFXJ_QBIT-O

RINGE BIBLIOTEK

HTTPS://YOUTU.BE/J-D48F_8EPU
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MULTIFLOWER DESIGN
HTTPS://YOUTU.BE/BYPVBBI9VSO

TØJEKSPERTEN RINGE

HTTPS://YOUTU.BE/BWJGCP13S4E

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

HTTPS://YOUTU.BE/BFYCMNWSH7A

INTERVENTIONER
—
WIZEFLOOR I MIDTFYNS
FRITIDSCENTER
—

Det interaktive gulv, WizeFloor, som hidtil primært har
været brugt til skoler og dagtilbud, blev i Ringe brugt i et
nyt domæne, hvor det præsenterer de lokale butikkers
historier for at skabe synlighed omkring butikkerne. Derudover kunne man tage en quiz på gulvet med spørgsmål om
Ringe og dermed deltage i lodtrækningen om rabat-vouchers til de samme butikker.

DIGITAL SERVICEASSISTENT
I TØJEKSPERTEN
—
I samarbejde med teknologiproducenten TagVision
blev en prototype på en RFID-baseret serviceassistent
demonstreret i Tøjeksperten.

Den digitale serviceassistent gav kunderne lettilgængelig
og inspirerende produktinformation om udvalgte varer som
et supplement til den personlige betjening.
Tanken med den digitale salgsassistent er også, at den
kan anvendes til at knytte de lokale butikker sammen ved
indbyrdes information om relaterede produkter. Har du fx
købt et par bukser i Tøjeksperten, kan du få information
om sko, der passer til fra Skoringen længere nede ad
gaden – og måske en rabatkode.

+

Se de korte videoer, hvor Tøjekspertens ejer, Jesper Schmidt Larsen, præsenterer de særlige egenskaber ved Wranglers jeans
Wrangler Arizona Jeans med Rain Ready
HTTPS://YOUTU.BE/AWIATZD_BOY
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Wrangler Arizona Jeans Supersofter
HTTPS://YOUTU.BE/BUKZWQLTR00

Wrangler Arizona Jeans Coolmorning
HTTPS://YOUTU.BE/I6LJXFTRBTO

DATA OG PRIVACY
—
Data har været drivende for flere af aktiviteterne i
demonstrationsprojektet, og har adresseret flere aspekter.
Det oplagte første aspekt er at forstå hvad der faktisk foregår,
og konfrontere dette med forskellige “mavefornemmelser”,
man måske går rundt og har. I Ringe havde man fx. en klar
opfattelse af at kundegrundlaget i midtbyen var mindst
om tirsdag. Men i de tre perioder på i alt 77 dage, som der
blev målt i, konstateredes følgende fordeling af besøgende i
midtbyen:

Fritidscentret ligger i øverste venstre hjørne, og det kan ses,
at der er nogen trafik fra dette og til forskellige lokationer i
midtbyen.
Der er blevet analyseret nærmere på dette, og fx regnet
på alle veje fra Fritidscentret til de 5 lokationer i selve
gågadeområdet. Dette muliggør så vurderinger på effekten
af de forskellige tiltag, der blev udført - som fx WizeFloor,
butiksvideoerne og den digitale butiksassistent, ved at
gennemføre sådanne målinger før, under og efter disse tiltag.
Resultatet er, at der kan dokumenteres en stigning i trafikken
under og efter disse tiltag.

Som det ses er antallet af besøgende faktisk lidt mindre om
mandagen end om tirsdagen.
En anden måling af interesse for projektet var som nævnt
hvor mange der bevæger sig fra fritidscentet ned til midtbyen.
Vi kan her med ca. 80% statistisk sikkerhed følge bevægelsesstrømme fra ét målepunkt til et andet.
Hvis man plotter dette ind på et kort, og markerer “tyngden”
af trafikken med tykkelsen på stregerne, så får man fx et
billede som dette for Ringe på en tilfældig dag:

Fra Fritidscenter til Centrum (inkl. variable positioner før, under og efter).

Vi kan naturligvis ikke sige med sikkerhed om det er de
gennemførte tiltag, der har skabt denne stigning, men
stigningen er tydelige (hver søjle er gennemsnit over 3 uger
eller mere). Bemærk dog at i forhold til et dagligt besøgstal i
Fritidscentret på i gennemsnit over 1000 personer, så er 25-40
personer, der flytter sig ned i midtbyen, stadig et meget lavt
tal, så der er absolut stadig et uudnyttet kundepotentiale her.
Der er flere overbygninger på sådanne data-analyser, som vi
kunne have lavet, men som det ikke lykkedes at nå indenfor
rammerne af demonstrationsprojektet: I Fritidscentret
registreres mange af brugerne elektronisk. Hvis man trækker
anonyme data som fx blot køn, alder, postnummer ud for
brugerne af centret, og samkører disse med de anonyme data
fra bevægelsesmønstrene, så ville man kunne sige endnu
mere om hvad det statistisk set er for personer, der vælger at
benytte midtbyen i forbindelse med et besøg i Fritidscentret.
Tilsvarende kunne samkøring med omsætningstal time-fortime fra nogle af de større butikker i byen give et indblik i
sammenhængen mellem kundepotentialet og den faktiske
omsætning i perioder.
I andre lignende projekter er der desuden blevet kigget på
“klynger” af butikker, som oplever de samme mønstre af
besøgende, mens andre butikker måske oplever et helt andet
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CITAT
—

”Samarbejdet med IBIZ har været meget
inspirerende og sat mange tænker i gang hos os
alle, det har øget vores opmærksomhed på hvad
byliv også er.”
Hanne Raunsmed, Faaborg-Midtfyn Kommune

mønster. Dette kan være med til at afdække potentialer for
begge typer butikker.
En vigtig del af projektet er desuden undersøgelsen af,
hvordan kunderne oplever anvendelsen af teknologi, da det
kan have en betydning for kundeoplevelsen.
Som tidligere nævnt er de indsamlede data fuldstændigt
anonymiseret, og er ikke mulige at knytte til enkelt personer.
Der er således ikke tale om personfølsomme oplysninger
i juridisk forstand. Men ét er jura, noget andet er folks
oplevelse af dette.

FORBRUGERHOLDNINGER
—

Tiltag som får forbrugeren til at afgive
personlige oplysninger.
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Forbrugerholdninger
Erhvervsakademi Aarhus undersøgte undervejs tendenserne i
detailhandlen og hvilken betydning anvendelse af teknologi
har for kundeoplevelsen.
Undersøgelserne var en del af forskningsprojektet ”Kan teknologi skabe bedre kundeoplevelser?, som Erhvervsakademi
Aarhus gennemførte i 2016 i et tæt samarbejde med IBIZ
TechLab.
På bloggen www.ibiz-techlab.dk/blog kan du læse en række
indlæg skrevet på baggrund af litteraturstudier, en
spørgeskemaundersøgelse og tre cases med danske
frontrunner virksomheder.

KONKLUSION OG
ANBEFALINGER
—

Datadrevet forretningsudvikling handler i høj grad om
mindset og om at turde afprøve nye tiltag og måle,
om det har den ønskede effekt. E-handel og digitale
kommunikationskanaler har medført, at kundernes vej til
din butik har ændret sig både op til, under og efter et køb.
Konkurrencen om kunderne er hård og der udvikles hele
tiden ny teknologi og nye services, der skal sikre relevans og
gode kundeoplevelser.
Ligesom en webshop genererer data om, hvordan de
besøgende bevæger sig rundt på siden, hvor lang tid de
bruger og hvor mange der afslutter med et køb, kan man
i det fysiske rum måle de besøgendes flow wed hjælp af
smartphones, wifi og bevægelsessensorer. Når data om
bevægelsesmønstre sammenkøres med fx omsætningstal,
giver det detaillisten et faktabaseret grundlag for at
træffe beslutninger frem for beslutninger truffet på
mavefornemmelser. På samme måde kan effekter af
nye tiltag som events, kampagner og byrumsændringer
dokumenteres med data.
Erfaringerne fra Ringe og lignende projekter viser, at
detaillister kan få ny indsigt i kunders bevægelsesmønstre
med opsamlede data i fysiske butikker og byrum. Indsigter
der kan skabe værdi i form af konkrete tiltag som fx
ændringer i åbningstider, så de i højere grad afspejler
kundestrømmen, eller et tættere samarbejde med de
nærliggende butikker, man deler kunder med. Data der
kan omsættes til værdi i form af relevante tilbud og gode
kundeoplevelser.
Projektet viser også, at det for mange detaillister er en
udfordring at komme i gang. Anbefalingen fra frontløbere i
detailhandlen er at starte i det små. Tag udgangspunkt i en
aktuel problemstilling og eksperimenter med at anvende ny
teknologi ved at være åben og nysgerrig. Sørg for at have
fokus på, hvordan tiltag giver værdi til forretningen ved at
opsætte klare mål og ved indledningsvis at afprøv det i en
tidsbegrænset periode.
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IBIZ TECHLAB
—

IBIZ TechLabs demonstrationsprojekter har til formål at vise
eksempler på digital innovation i fysiske butikker. Målet er at
skabe vækst og øget kundeloyalitet på baggrund af data samt
at anvende teknologi til at skabe gode kundeoplevelser.
På samme måde, som webshops har rig mulighed for at
optimere forretningen på baggrund af data fra trafikken på
websitet, kan større indsigt i kundernes fysiske adfærd være
med til at styrke de fysiske butikker. Bedre kendskab til
kunderne er et godt grundlag for at udvikle relevant indhold
og gode kundeoplevelser.
Projektet er støttet af Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte og er et samarbejde mellem GTSinstitutterne Alexandra Instituttet, FORCE Technology og
Teknologisk Institut.
I 2016 var der et tæt samarbejde med Erhvervsakademi
Aarhus og projektet ‘Kan teknologi skabe bedre
kundeoplevelser?’.

SE OGSÅ
—

Erhvervsakademi Aarhus har på baggrund af projektet ’Kan
teknologi skabe bedre kundeoplevelser?’ samlet fem råd
til fremtidens detaillister, der kan findes i en gratis online
publikation.
Læs mere: ipaper.ipapercms.dk/
ErhvervsakademiAarhus/Forskningsrapportguides/anbefalinger-til-fremtidens-detaillist/

YDERLIGERE INFO
—

IBIZ TechLab demonstrationsprojekterne
fortsætter i 2017 og 2018. Følg projektet
på www.ibiz-techlab.dk hvor du også
finder kontaktinfo på projektdeltagerne.

