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CASE

ICA INFRIDGE

Den svenske dagligvareaktør ICA indledte i 

april et samarbejde med Postnord og tekno-

logivirksomheden Glue om at teste en ny form 

for levering af dagligvarer til kunderne, der er 

indbegrebet af smart shopping og simplicity. 

En af de største udfordringer for kunderne ved 

online-bestilling af dagligvarer er, at på trods 

af at e-handel med dagligvarer er convenient 

ift. at kunne foretage sine indkøb på lige netop 

dét tidspunkt, der passer ind, så afhænger 

bekvemmeligheden ofte af, at kunden skal 

være hjemme på leveringstidspunktet. Netop 

den udfordring forsøger ICAs infridge-initiativ 

at komme til livs. 

Som navnet antyder, kan kunderne bestille 

dagligvarer online og få dem leveret direkte 

til køleskabet. Servicen inkluderer nemlig ud-

pakning og indsætning af kundernes varer i 

køleskabet, og på den måde undgår de at 

skulle være hjemme på det givne tidspunkt, 

eller at deres varer står foran hoveddøren 

og enten smelter eller bliver for varme. Med 

infridge-konceptet tager ICA hjemmelevering 

skridtet videre med en forståelse for at spare 

kundernes tid og gøre deres hverdag enklere.  

For at realisere konceptet har ICA indgået et 

samarbejde med Postnord, der leverer dag-

ligvarerne til hjemmet, og Glue, der står for 

teknologien bag. Infridge-levering kræver, at 

buddet selv skal kunne lukke sig ind i hjemmet, 

og det sker ved hjælp af en digital lås, som 

Glue har udviklet til konceptet. Glue Smart Lock 

og dertilhørende digitale nøgler gør, at buddet 

selv kan låse sig ind i kundens hjem. Kunderne 

modtager en besked på deres smartphone, 

når buddet er fremme samt automatiske no-

tifikationer, når varerne er sat i køleskabet, og 

buddet er ude igen. Alt sammen uden at kun-

den løfter en finger.

(Foto: ICA Gruppen)

Subscribtion-economy er 
i raketfart og tilbyder forbrugerne kvali-
tet, inspiration og aflastning. Ready to 
…rocks – og det har skabt grobund for 
et væld af abonnementsordninger, der 
har gjort koncepter inden for bl.a. eating 
out at home populære som fx Cofoco, 
hvor kvalitetsmad hentes med hjem, og 
dermed får man fornemmelsen af at spise 
ude på trods af, at man sidder hjemme i 
spisestuen. Faktisk har vi det sidste årti 
set talrige eksempler på nye, spændende 
abonnementsvirksomheder, som opstår 
på tværs af forskellige brancher. De er 
alle gode eksempler på den samme ten-
dens, hvori nye abonnementsbaserede 
virksomheder udfordrer de mere traditio-
nelle, transaktionsbaserede virksomheder. 
Abonnementer reducerer kompleksitet, er 
enkelt, sparer tid, og er et godt udtryk for 
den smart shopping, kunderne efterspør-
ger. Forbrugerne behøver ikke tænke over, 
hvor de skal placere deres køb, hvilket gør 
det yderst bekvemmeligt og convenient 
for dem. Samtidig er det til stor gavn for 

virksomhederne, fordi de hurtigt opnår 
loyalitet fra kunderne.

 CASE 

VERAS 
COPENHAGEN

Veras Copenhagen er et innovativt tøjbytte-

koncept, der ikke blot har den cirkulære øko-

nomi som omdrejningspunkt, men også søger 

at gøre meningsfulde tøjkøb lette og enkle at 

tilgå. Genbrug hitter blandt forbrugerne, men 

det kan ofte være uoverskueligt at gennemgå 

tøjet i en almindelig genbrugsbutik, der bugner 

med aflagt tøj, som gør, at der føles langt 

mellem skattene. Med sloganet ”Dit online 

klædeskab – lige ved hånden” tilbyder Veras 

kunderne et abonnement til blot 179 kr. pr. 

måned, som giver medlemmer mulighed for, 

så ofte de ønsker, at bytte deres aflagte tøj til 

nyt (brugt) tøj på en enkel og simpel måde. 

Som medlem kan kunderne indlevere tøj, og 

på den måde samle point, der kan bruges i 
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webshoppen (med det opfindsomme navn 

webswappen) på nyt vintage- og genbrugstøj. 

Har kunderne ikke indsamlet nok point til de 

køb, de ønsker at gøre, kan de også tilkøbe 

point eller pointpakker med rabat, så de kan få 

fingrene i de aflagte skatte. Veras tilbyder også 

gratis indlevering og forsendelse; én gang om 

måneden kan medlemmer modtage op til fem 

kg via GLS og afsende samme mængde på 

Veras regning. Eller de kan vælge kvit og frit at 

indlevere og afhente tøj i den fysiske butik 

på Vendersgade i København.

Det digitale klædeskab henvender sig ikke 

kun til kvinder, men også til mænd, der på 

samme måde kan indlevere, samle point 

Foto: Veras Copenhagen

% = andel, som har abonneret

Kilde: DIBS e-handelsrapport 2016

Kigger man på abonnementstjenester med 
dagligvarer isoleret set, så har næsten hver 
femte prøvet de såkaldte måltidskasser på 
nettet. Lige nu abonnerer 215.860 danskere, 
og det er særligt de unge familier, som gør brug 
af tjenesten, hvor godt hver tiende abonnerer.

SÆRLIGT UNGE 
FAMILIER ABONNERER 
PÅ MÅLTIDSKASSER

2016 17%

2015 5%

2014 4%

Sådan arbejder du videre 
med smart shopping

Tænk i convenience og tidsbesparende 

koncepter, der gør hverdagen lettere for 

kunderne

Overvej abonnementsbaserede produkter 

og tjenester for at skabe loyalitet

Inspirerer kunderne til at bruge produkter 

og tjenester på nye, smarte måder

Integrer smart teknologi for at gøre beslut-

nings- og købsprocessen lettere og hurti-

gere

Sørg for at indrette butikken og præsen-

tere varerne på en praktisk og overskuelig 

måde, der fører kunderne til en hurtigere 

købsbeslutning 

Udvikl koncepter, der aflaster kunden, men 

som ikke går på kompromis med service 

og kvaliteten af shoppeoplevelsen

og opfriske klædeskabet med nye tekstiler. 

Veras ved, at især mænd ikke hygger sig på 

samme måde som kvinder gør med at gå 

på loppemarkeder og sælge tøj online via 

portaler som fx trendsales, hvorfor alt det 

kedelige arbejde er overladt til Veras. På den 

måde sparer kunderne tid og kan i stedet 

koncentrere sig om at finde frem til gode vin-

tagefund på overskuelig vis på hjemmesiden. 

Danskerne viser i stigende grad en interesse 

for koncepter, der har omtankeforbruget i 

fokus, men samtidig også koncepter, der 

forenkler hverdagen. Veras cirkulære koncept 

gør omtankeforbrug simpelt og enkelt ved 

hjælp af en abonnementsordning, der letter 

processerne ved privat tøjsalg- og bytte.


