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DIGITAL FORMIDLING &
KUNDEOPLEVELSE I BUTIKKEN
Be A Wear butikken på Nørrebrogade har i 20172018 samarbejdet med IBIZ TechLab om demonstration af digitale teknologier til at:
•
•

Måle Kundeaktivitet i butikken
Skabe kundeoplevelser samt styrtke signalværdi i ånd af butikkens koncept - handel af
bæredygtigt tøj

Baggrund:
Be A Wear butikken blev udvalgt som samarbejdspartner til udførelse af demonstrationsprojekt, da
butikken er nyopstartet indenfor det seneste år og

med dens placering har et stort potentiale for udvikling. Be A Wear er dog presset konkurrencemæssigt af de eksisterende forretninger i området
og ikke mindst af stigende benyttelse af e-handels
-tjenester.
Be A Wear er en konceptforretning, der lægger en
stor dyd i, at alt deres tøj er state-of-the-art inden
for bæredygtighed. Ejerne af butikken er interesserede i nye teknologier og ønsker, at forretningen skal benytte udviklingen af nye digitale teknologier til at styrke butikkens konkurrenceevne
og image.

PROBLEMSTILLING
Med Be A Wears åbenhed overfor nye teknologier og tiltag
i forretningen, er problemstillingen også udarbejdet i samarbejde med dem. Problemstillingen lyder:
I kraft af Be A Wears relativt korte tid på markedet, er butikken stadig i gang med at skabe sig et renommé og udvide
sin kundeskare. Med butikkens placering på Nørrebrogade
kort før Dronnings Louises bro kommer mange potentielle
kunder forbi både på gåben og cykel. Butikken vil derfor
gerne vide, hvordan kundeaktiviteten er i butikken. Derudover vil de i kraft af deres koncept gerne forsøge at skabe
en oplevelse ved handel i butikken.

PROJEKTET
Som følge af problemstillingen var projektets mål
todelt; dels at undersøge aktiviteten af kunder i
butikken og dels at udbyde en service ved hjælp
af digitale teknologier som skulle lægge et ekstra
lag på shoppingoplevelsen og formidle butikkens
konceptværdier.
Research og historie
Butikken er ny på markedet og adressen har førhen tilhørt Cafe Louises, et berygtet morgenværtshus, hvorfor der naturligt vil skulle lidt tid til
at skabe et nyt image og kundeskare på adressen.

Billede II: Placering af sensorer I butikken til måling
af kundeaktivitet

Målinger af kundeaktivitet

Billede I: I butikken sælges bæredygtigt tøj og
produkter. Mange produkter er også fairtrade
certificerede

Butikken ønskede at måle kundeaktiviteten i forretningen af forskellige årsager. Først og fremmest vil det kunne give dem et billede af, om der
skal ændres i udstillinger for at skabe større opmærksomhed på bestemte artikler. Dernæst vil
det give dem en klar viden om udvikling af kundeaktivitet henover tid. Endeligt vil de gerne have
input til at nudge kunder rundt i forretningen
med henblik på at skabe aktivitet i ’døde zoner’.

SENSORER I BUTIKKEN
Til måling af kundeaktivitet blev forskellige sensorer sat op i butikken. PIR sensorer (infrarøde sensorer, som man kender fra bevægelsesaktiveret
lys) skulle måle aktiviteten på forskellige udvalgte
placeringer i forretningen og derved skabe et billede af, hvordan kundeflowet er i den nyopstartede konceptforretning. En anden sensor i butikken,
kaldet GridEye, havde til formål at tælle mængden
af kunder i forretningen på daglig basis. Denne
sensor kan detektere bevægelse inden for et afgrænset område.

(Billede IV i baggrunden), i forretningen med formålet at formidle det bæredygtige koncept til
kunden vha. RFID teknologi. Be A Wear har allerede investeret i RFID teknologi og ser mange muligheder med den administrativt, og de synes derfor, at muligheden for at indlejre bæredygtig information om deres tøjartikler i samme omgang
ville give en interessant ekstra feature i butikken.
Idéen var, at kunden selv kunne opsøge den
bæredygtige information omkring tøjet ved at
scanne RFID mærket på tøjet.

Billede III: PIR sensor placeret I vindueskarm i butikken

Anonyme data
Begge sensortyper fungerer som små computere,
der observerer aktivitet og logger denne data lokalt i sensorens hukommelse. Al indsamlet data er
anonymt, da sensortyperne henholdsvis benytter
sig af bevægelsesaktivitet og varmeudfald.
Oplevelsesservice
Anden del af problemstillingen ledte til en intervention i butikken - en opstillet installation, pult

FORDELING AF
RFID SCANNINGER

Billede IV: Pult-interventionen ses placeret på reposset i
butikken, med de udvalgte produkter

KUNDEAKTIVITET I BUTIKKEN

DATAOBSERVATIONER
Dataindsamling og -analyse har været en central
del af demoprojektets formål. Med det analyserede data har vi kunnet sammenligne observationer
med egne hypoteser og på denne måde konfrontere indledende antagelser om Be A Wear’s kundeaktivitet, samt virkning af butikkens oplevelseskoncept.
Forud for projektet havde Be A Wear’s ejere en
klar fornemmelse af, at lørdage klart var deres
travleste dag mht. kundebesøg og tirsdag i modsætning hertil den mest stille dag. Fra data kan vi
dog se, at der i hverdagene ikke er meget forskel
på aktivitetsniveauet, men at onsdag faktisk er
den mindst travle dag. Derudover kunne vi se, at
morgener i tidsrummet 10-11 var det mindst travle tidspunkt, hvorfor det fx ville være fordelagtigt
at foretage administrative opgaver i dette tidsrum.
Eftermid-dagen i tidsrummet 14-16 var travlest,
hvorfor der med en udvidelse af butikkens lokaler

tetsniveauet omkring interventionen, som var placeret på et repos i butikken. Vareudstillingen på
reposset favner bredt og rummer meget på et lille
areal, og det kan derfor virke uoverskueligt og
trængt at bevæge sig i dette område, hvorfor aktiviteten forventedes at være i den lave ende.
Fra PIR-sensorernes individuelle målinger kan vi
dog se, at der er større aktivitet, end der var ved
herreafdelingen (sensor 1 og 5, TABEL II). Naturligt
og i overensstemmelse med forventningerne var

TABEL II: Kundeaktiviteten forskellige steder I

aktiviteten størst i kvindeafdelingen, da butikken
også har størst udvalg til det kvindelige køn.

TABEL I: Daglig kundeaktivitet

godt kunne være brug for en ekstra medarbejder.
Selve kundeaktiviteten i butikken kan fortolkes ud
fra PIR-sensorernes data. Disse målinger havde
særlig interesse for Be A Wear, da de fra disse
data kan se kunders færden, men også for projektet, da vi ud fra de indsamlede data kan se aktivi-

TABEL III: Fordeling af scannede tøjartikler

Oplevelsesinstallationen samlede også data, og
ved analyse af dette kunne vi danne os et billede
af hvilke artikler, og dermed hvilken information,
der har været mest interessant for kunderne. Bambusundertøj, genbrugt PET plast, nylontøj samt en
bluse af stoffet ’Tencel’ var blandt de mest scannede produkter. Fra dette kan vi se, at der er en
rimelig fordeling af interesse, dog med overvægt
af artikler henvendt til kvinder, hvilket stemmer
overens med tidligere beskrevne observation. Fordelingen tyder på, at der er interesse for de forskellige bæredygtige materialer i tøjet, hvor især
bambus scorer højt, da det ikke er et alment kendt
materiale.

INTERVENTION
DIGITAL OPLVELSESUDSTILLING
Den digitale oplevelsesudstilling formidlede butikkens
bæredygtige budskab, som en del af shoppingsoplevelsen. En prototype baseret på LED-projektion og NFC
-teknologi formidlede viden om bæredygtighed til
kunderne vha. NFC-tags indlejret i tøjartiklerne prismærker.
Tanken med udstillingen var at lægge et ekstra lag på
shoppingsoplevelsen, og samtidig formidle vigtig viden
om tøjets kvalitet og oprindelse til brugeren således, at
man kan foretage velinformerede beslutninger ved
køb. Alt teknologi var samlet i en pult, som agerede
brugerfladen for kundernes læren om bæredygtighed i
produkterne. Pultopstillingen var lavet af bambustræ,
og formidlede derfor i sig selv også det bæredygtige
koncept.

REFLEKSIONER
I projekter som disse er der flere overbygninger
på dataanalyser ikke mindst i kraft af eventuelle
iterationer på interventioner, som muligvis vil kunne skabe større opmærksomhed fra kunder. Det
har dog ikke været muligt at nå dette inden for
rammerne af demonstrationsprojektet.

Med hensyn til ’Barrier to Entry’ kan placeringen
og størrelsen have spillet en rolle i aktiviteten omkring og brugen af installationen. Shoppingkulturen i Danmark kan beskrives som meget
privat, og folk vil gerne kunne benytte installationer som disse uden hjælp og uden at føle sig
overvåget, hvilket Be A Wear også kan nikke genkendende til.
Opstillingen havde trods en interaktionsmisforståelse en klar indflydelse i kraft af signalværdi til
butikkens koncept. Visualiseringen af bæredygtig
information fra en opstilling bestående af bæredygtige materialer tiltrak bl.a. opmærksomhed fra
GoGreen, som begejstrede skrev om installationen
på sociale medier.

Billede V: Misforståelse af udvalg der kunne scannes

Omkring oplevelsesinstallationen observerede Be
A Wear en klar kommunikationsbrist i forhold til
kunderne, der først og fremmest var lidt usikre på
teknologiens funktion samt brugssekvensen.
Derudover betød installationens begrænsninger,
at kunder kom til at gøre uhensigtsmæssige ting,
fx var det ikke alle tøjartikler i butikken, der var en
del af interventionen, men kun en udvalgt mængde.
Med opstillinger og interventioner i fysiske forretninger har vi fra dette projekt erfaret, at især to
forhold har stor betydning for optimal virkning og
succes:
• Genkendelighed
• Brugervenlighed og ’Barrier to Entry’

Udover at produktet eller servicen klart og tydelig
skal formidle, hvilken værdi den skaber, er brugen
først og fremmest den vigtigste, og det er her, at
genkendelighed og ’Barrier to Entry’ har væsentlig
betydning! Årsagen til misforståelsen skyldes formentligt kommunikationen af en RFID-scanner
gennem interventionens udseende som medie –
en pult af bambustræ. Intentionen var, at interventionen skulle symbolisere læring og formidle
den bæredygtige viden i form af projekteret datavisualisering. Genkendeligheden i installationen
og den indlejrede teknologi har derfor desværre
ikke været tilstrækkelig.

Billede VI: Opstillingens signalværdi betød
en øget interesse fra bl.a. GoGreen. Her et
eksempel fra Instagram.

KONKLUSION &
ANBEFALINGER
Forretningsudvikling med data og nye teknologier kræver det
rette mindset og evnen til at turde afprøve nye teknologier af i
forretningen og til kritisk at analysere de indsamlede data.
Overskrift

asd

Fysiske forretninger er hårdt ramt af den ændrede kundeadfærd
som resultat af stigende E-handel. Priskonkurrencen på nettet er
stor, og det handler derfor for de fysiske forretninger om at udnytte ny teknologi og differentiere sig på markedet ved eksempelvis at skabe unikke kundeoplevelser.
Udover det kan de fysiske butikker også begynde at integrere
det datadrevne mindset, som mange webshopejere i dag har. På
samme måde som cookies på webshops samler viden om dine
favoritter, sete varer, antal køb og meget mere, kan man i den
fysiske butik også måle kunders aktivitet og adfærd. Jo flere medier der medtages, jo større datagrundlag får man om sine kunder. Ved at samkøre data om kunders adfærd og aktivitet med
omsætningstal, får butiksejere et faktabaseret grundlag at tage
beslutninger ud fra. Dette kan have en stærk effekt på, hvornår
en butik skal foretage ændringer i udstillinger, samt hvornår fx
events kan skabe mest omsætning.
Erfaringer fra tidligere og lignende projekter viser, at dataindsamling og -analyse på kunders aktivitet og handlemønstre i forretninger kan give en væsentlig indsigt for detaillister, som fx
kan bruges til at foretage ændringer af åbningstider, ændringer
i butiksudstillinger, samt tilpasning i arbejdsrutiner efter niveauet
af kundeaktivitet.
Specifikt for dette projekt har vi erfaret, hvordan implementering
og brug af nye teknologier uundgåeligt medfører børnesygdomme. Dette skal dog ikke være en showstopper. Derfor er rådet:
Vær klar på hvilken værdi teknologien skal give forretningen,
afprøv nye teknologier i tidsbegrænsede perioder og vurdér herefter effekten, før du gentager afprøvningen af en modificeret
version af teknologien. Således bliver du uden at løbe en unødig
stor risiko klogere på, hvordan digitale teknologier og data kan
styrke din forretningsudvikling.

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 GTS-institutterne Alexandra Instituttet,
FORCE Technology og Teknologisk Institut.

YDERLIGERE INFO
Der er yderligere ét demoprojekt i IBIZ
TechLab i 2018. Følg Projektet på
www.ibiz-techlab.dk, hvor du også finder kontaktinfo på projektdeltagerne.

