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Storcentre i forsvar
mod nethandel
Nethandlen har nu rundet 100 mia. kroner, men
vækstraterne falder ikke – tværtimod. Blandt andet
det store segment for beklædning står i forreste
skudlinje. De fysiske butikker må dels arbejde med
forbrugeropleverser, dels alliere sig med fjenderne
på nettet for at overleve. Følg med i Business
Ejendommes oktober-tema om butiksejendomme.

AF STEN THORUP KRSITENSEN
er i sommer har danskernes nethandel over en 12-månedersperiode for første gang rundet de 100
mia. kroner. Men selv om nethandlen således allerede har taget
en stor bid af markedet, er der – desværre
for de fysiske butikker og deres ejere – ikke
udsigt til, at den er ved at have nået sit toppunkt. Tværtimod synes den aktuelt at vinde styrke.
Det er Dansk Erhverv, der har opgjort
nethandlen på baggrund af tal for dankortomsætningen. Og tallene viser også, at nethandlen stadig vokser med høje, tocifrede
procentsatser – senest med 16,5 procent i
første halvår, målt i forhold til samme periode sidste år.
”Vi var lidt overraskede over, at det lå så
højt, men det er nok ikke urealistisk, at også
den samlede vækst i nethandlen i 2016 bliver i den størrelsesorden. De seneste år har
væksten ellers ligget omkring 10-15 procent,” siger chefkonsulent Marie Louise
Thorstensen.

H

Hele væksten går til nettet
Væksten i nethandlen svarer i meget grove
træk til, at hele fremgangen i forbrugernes
indkøb bliver lagt på nettet – men så heller
ikke meget mere. Hvad den gennemsnitlige,
fysiske butik altså mærker for øjeblikket er,
at den bevarer sin omsætning.
Men man bedrager sig selv, hvis man tror,
at der så er fred og ingen fare. Hvor hårdt,
det kan gå for sig, når nethandlen rammer,
har man set i det segment, hvor den største
andel af kronerne bliver lagt på nettet, nemlig forbrugerelektronik. Her er der alene i år
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en kæde, nemlig Fona, der er bukket under,
mens Computercity har meddelt, at ni af
kædens ti butikker lukker.
De varegrupper, der står næst i køen, er
beklædning, hvidevarer og husholdningsartikler og personlig pleje – altså helseprodukter, cremer og lignende.
Især hvis tøjbutikkerne ikke snart finder
et modsvar, kan det fuldstændigt ændre
oplevelsen af at gå i et indkøbscenter eller
på en gågade. Simpelthen fordi mange af de
nuværende butikker forsvinder.
Webrooming finder frem
Ifølge Marie Louise Thorstensen er landskabet for nethandel lidt anderledes for beklæd-

ning, end det er for forbrugerelektronik. Når
det gælder tøj og sko, er forbrugerne på den
ene side klart mere tilbøjelige til at købe fra
udenlandske netbutikker, hvor de kan spare
noget af momsen, fordi udenlandske netbutikker ikke altid får afregnet den danske
moms, som nogle af dem rent faktisk skal
betale.
På den anden side vil forbrugerne ofte gerne prøve tøjet, før de køber det, og det er en
fordel, som de fysiske butikker kan bruge.
”Vi ser i højere grad end tidligere, at folk
starter på nettet og ser, hvilke muligheder
der er, og så finder den butik, hvor de kan
få varen. Hvor man tidligere kun talte om
showrooming – at man gik i butikker for at

se en vare, som man så bagefter gik hjem
og købte på nettet – taler vi i dag også om
webrooming, hvor man gør det modsatte,”
siger Marie Louise Thorstensen.
Vekselvirkningen mellem netbutikker og
fysiske butikker er blevet så tydelig, at nogle
af dem, som har deres oprindelse på nettet,
begynder at eksperimentere med at have
”rigtige” butikker. Således åbner designertøjforretningen Boozt.com den 1. december
en butik i Copenhagen Desginer Outlet ved
City 2 i Høje Taastrup. Her vil man blandt
andet sælge restvarer fra de foregående sæsoner til nedsat pris, mens kunder stadig
skal til webshoppen for at finde de nyeste og
mest interessante varer.
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Hvor man
tidligere
kun talte om
showrooming
– at man gik i
butikker for at se
en vare, som man
så bagefter gik
hjem og købte
på nettet – taler
vi i dag også om
webrooming,
hvor man gør det
modsatte.”
Marie Louise Thorstensen,
chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Når administratorerne i dag tager restauranter ind i butikscentrene, handler det ikke
bare om, at kunderne skal kunne få noget at spise eller en forfriskning. De skal også
nyde stemningen omkring sig, så det bliver sjovere at komme i centret end at handle
på nettet. Billedet er fra Lyngby Storcenter, som DEAS administrerer.

Fremtiden vil være en kombination
DEAS, som er landets største administrator
af butikscentre, og som har City 2 og Copenhagen Designer Outlet under sine vinger,
gør sig dog ikke nogen illusioner om, at den
slags vil være nok til at sikre shoppingcentrenes fremtid. Men det er heller ikke sådan,
at man føler sig presset ud på den yderste
lægte.
”Det har i mange år været diskuteret,
hvorvidt nethandlen helt ville overtage
den fysiske handel. Men det bliver mere og
mere klart for os, at fremtiden vil være en
kombination, hvor folk handler på mange
forskellige platforme. Man kan meget bedre arbejde med oplevelser og vejledning til

kunderne i en fysisk butik, end man kan på
en skærm. Men så skal butikkerne og centrene også kunne give kunderne den merværdi
i forhold til nettet,” siger afdelingsdirektør
Finn Sture Madsen fra DEAS.
”Det handler om oplevelser i en bred forstand. Konkret arbejder vi for eksempel med
kvaliteten af spisesteder, hvor det ikke blot
handler om god mad, men også om fysiske
rammer, som man har lyst til at være i. Men
der er også hele det, man kunne kalde lækkerhedsfaktoren i centrene – design, indretning, faciliteter til børnefamilier, parkeringsforhold og toiletter,” uddyber han.
Som eksempel på, hvordan man gør sig
lidt mere umage end tidligere, nævner han

de centre, der i særlig grad er fokuserede
på familier. Her skal legepladsen ikke bare
være en standardvare, man køber hos en leverandør. Der skal tænkes nøje over det miljø og de oplevelser, man tilbyder børnene.
Lejerne skal lege med
Også udlejernes direkte kunder, altså butikkerne, bliver involveret i at løfte kvaliteten
af centrene.
”Vi stiller ikke direkte krav til dem. Men
der er meget mere dialog mellem os som udlejer og butikkerne om forhold som facader,
skiltning, lys og butiksindretning, og butikkerne er selv klar over, at man i dag typisk
skal bruge flere penge på butiksindretning.

Der er også mange butikker, der tænker i
events og for eksempel har loyalitetsprogrammer og facebooksider. Det er ikke nyt,
men presset på butikkerne er steget,” siger
Finn Sture Madsen.
Oplevelsen af situationen er stort set den
samme hos DATEA, der driver en række
storcentre rundt omkring i landet. Gruppechef Jakob Møller hæfter sig ved, at mens
onlinehandlen har været stigende i år, har
den samme tendens været tydelig, når det
gælder webrooming.
”Det viser for os, at der stadig er et behov
for at købe i butikkerne, og vi oplever også,
at kundestrøm og omsætning stiger. Så markedet er der stadig, men vi skal tænke på en
lidt anderledes måde, end vi har gjort traditionelt,” siger han.
”Det, vi sikrer os i centrene, er, at vi hele
tiden optimerer for dels at have det rette
mix af butikker, dels at bygge nogle oplevelser ind. Sidst, men ikke mindst, ser vi i
centrene, at bespisning, biografer, fitness
og lignende bliver en stor kategori. Det giver oplevelser, og det smitter også af på udvalgsvarebutikkerne,” siger Jakob Møller.

