
Fokus skaber 
værdi
Essentielle cases om Branded Behaviour®  
som brand- og forretningsstrategi



Brancher og markeder er under forandring. Kategorier og 
revenue streams, der indtil nu har skabt sikker indtjening, 
forsvinder og erstattes af nye. Dine kunders verden har ændret 
sig med nye medier, nye måder at handle på og nye produkter. 
Alt dette skaber en ny adfærd, nye holdninger og nye behov, 
som gør nogle virksomheder irrelevante og åbner for nye 
forretningsmodeller og koncepter. 

Mange virksomheder oplever, at vækst og kundestrøm 
aftager, hvilket skaber et behov for at genopfinde sig selv for 
ikke at blive overhalet af markedets udvikling. Men selv om 
der er vilje til forandring, er det svært for en del virksomheder 
og brands at finde den rigtige retning og føre den ud i levet på 
grund af uenighed i organisationen, fastlåste distributions-  
og salgskanaler eller markedets opfattelse af brandet. 

Der er meget på ledelsens agenda  
– så hvor skabes størst værdi?
Beslutninger omkring digitalisering, rekruttering, bære-
dygtighed osv. står og falder med relevans. Hvis ikke  
ledelsen sætter rammerne for, at virksomhedens produkter 
og services er relevante i forhold til kunderne, er alt andet 
akademisk. Hvis relevansen aftager, mister virksomheden 
ganske enkelt sin eksistensberettigelse. 

Brandhouse/Subsero 
Vores strategikonsulenter samarbejder med dig og din  
ledelse om at finde det rigtige strategiske fokus og den 
optimale position for virksomheden. 

Vi starter altid udefra med udgangspunkt i aktuelle 
markedsdata og forbrugerindsigter. Resultatet er en køreplan 
for forretningsudviklingen og for Branded Behaviour®, dvs.  
den ”oplevelse” som kunder, forbrugere og medarbejdere  
får i mødet med brandet. For uanset hvor velunderbygget  
og inspirerende en brandstrategi er, så er den ”bare” en 
strategi. Den bliver først til ægte forandring og værdi, når  
den suppleres med guidelines og værktøjer samt møder 
kunderne i alle kontaktpunkter.

B R A N D H O U S E / S U B S E R O 

Introduktion

Drømmen om 
brandloyale  
kunder forbliver  
en drøm, hvis vi  
ikke konstant 
formår at holde 
brandet attraktivt.

Udarbejdelse af 
relevante brand-
strategier bliver 
derfor en driver  
for forretnings-
udviklingen.

Dine kunder er de første,  
der opdager, når dit brand  
har mistet sin relevans



Strategiudvikling 
med fokus på vækst

B R A N D H O U S E / S U B S E R O 

Strategi

Porteføljestrategi  
Hvordan får virksomheden 
mest muligt ud af sine brands? 
Hvordan sikrer virksomheden 
det fulde markedspotentiale 
mest effektivt? 

Markedspositionering  
Hvilken markedsposition 
er den mest attraktive for 
brandet for at sikre fremtidig 
vækst? 

Brandarkitektur  
Hvilken brandarkitektur er 
optimal for brandet? Hvordan 
sikrer virksomheden det fulde 
markedspotentiale mest 
effektivt? 

Fremtidig målgruppe  
Hvilken målgruppe er mest 
attraktiv for brandet, når 
det gælder om at sikre den 
fremtidige vækst? 

Kunderejsestrategi  
Hvor og hvordan skal 
brandet møde målgruppen  
for at få mest muligt effekt  
i kunderejsen?

Brandhouse/
Subsero
strategi-
produkter

Tre trin på vejen mod en kundeorienteret strategi

Step 1:
Hvilken position  
er der i markedet?
Hvad driver forbrugernes valg inden for 
kategorien?

Hvor mange positioner er der inden for 
kategorien?

Hvor store og attraktive er de forskellige 
positioner?

Step 2: 
Hvordan er de enkelte brands 
positioneret i markedet?
Hvordan performer brands i kategorien på 
forbrugernes drivere?

Hvordan er konkurrerende brands positioneret  
i markedet?

Hvordan er virksomhedens brand positioneret  
i markedet?

Step 3
Hvilke strategiske 
implikationer er der?
Hvilken porteføljestrategi er den optimale? 

Hvilken markedsposition er den optimale? 

Hvilken brandarkitektur er den optimale? 

Hvem er fremtidens målgruppe? 

Hvordan er den optimale kunderejse?

BRAND A BRAND B

BRAND D

BRAND F

BRAND E
BRAND C

Akserne defineres  
af relevante og attraktive 
forbrugerdrivers

Markedet kortlægges  
og kvalificeres

Det mest attraktive  
og differentierede  
mulighedsrum defineres

Opportunity 
space

Hos Brandhouse/Subsero starter vi 
altid den strategiske proces med at 
kortlægge markedets og kategoriens 
drivere, de mulige positioner og hvor 
attraktive de er. På det grundlag 
evaluerer vi, hvordan konkurrenterne 
er placeret i forhold til hinanden, 
hvordan de opfattes at levere på 
centrale drivere, samt hvordan 
præferencer og kundeforhold fordeler 
sig inden for kategorien.

I den samlede kontekst giver det en 
forståelse for det nuværende ståsted, 
og vi kan begynde at skabe et billede af 
de relevante opportunity spaces som 
virksomhedens brands kan vokse i. Et 
opportunity space er udgangspunktet 
for brandets positioneringsstrategi og 
dermed også et naturligt afsæt for at 
udvikle kvantitative målsætninger for 
brandet, som den løbende tracking  
kan følge op på. 

Positioneringsstrategien foldes ud som 
en brandplatform med et kundeløfte 
samt en kvantificering og kvalificering 
af de målgrupper, der er i fokus. Data 
fra den indledende markedsanalyse 

kan berige forståelsen for og indsigten i 
de udvalgte målgrupper – eksempelvis  
i forhold til adfærd og valg inden for 
kategorien samt danne rammen  
for udvikling af kunderejser. 

Positioneringsstrategien vil ofte stille 
krav til – og skabe grundlag for – en 
udvikling af proof points (fx services, 
sortiment, kompetencer) for at brandet 
kan indfri potentialet i det fastlagte 
opportunity space. Her udvikles et  
roadmap, hvor nuværende og 
fremtidige proof points prioriteres  
og implementeres. 

Sideløbende udvikler vi kommunikations- 
koncepter, der kan drive brandet i 
retning af positioneringsstrategien 
samt skabe præference og 
engagement i de udvalgte målgrupper.  

Strategiprocessen er dermed et værk-
tøj, som kan hjælpe virksomheder med 
at identificere det optimale potentiale 
og, lige så vigtigt, hjælpe med at 
omsætte kommunikationsstrategien 
og den løbende forretningsudvikling. 



Fra altid åben 
til altid et besøg 
værd

I 2012 havde 7-Eleven været på det danske marked i 20 år, 
med svingende succes. Forretningsgrundlaget var truet fra 
flere sider på grund af ændringer i markedet – ikke mindst 
liberaliseringen af lukkeloven i november 2012. Den digitale 
udvikling flyttede salget af en række elektroniske tjenester og 
trafikbilletter online – samtidig med at salget af aviser også var 
på vej ned. Så på mange måder var 7-Elevens kundestrøm og  
selve relevansen i convenience-markedet under stigende pres. 

Redefinering af relevansen
For at genvinde en relevant position startede Brandhouse/
Subsero og ledelsen i 7-Eleven en proces med det mål at 
identificere brandets muligheder for igen at blive relevant  
ved at fokusere på en ny og mere købestærk målgruppe  
i convenience-markedet. 

Processen byggede på markedsanalyse, kortlægning af drivere 
og positioner i markedet, værdien af centrale segmenter og 
kategorier samt mulige territorier for 7-Eleven. Analysen viste 
at ved at indtage en position inden for ”Quality Convenience”, 
med fokus på fødevarer af høj kvalitet og stærkere kunde-
oplevelser, var der et potentiale for at vokse i markedet. 

På det grundlag blev strategiarbejdet delt op i tre spor  
inden for sortiment, kommunikation og kundeoplevelser  
med deltagelse fra ledende 7-Eleven medarbejdere, 
Brandhouse/Subsero og udvalgte leverandører.

S T R AT E G I - C A S E 

7-Eleven. Ny markedsposition

Markedsanalysen viste attraktive muligheder  
ved at løfte kæden fra det historiske koncept 
til at blive leder i et nyt segment for Quality 
Convenience. 

Vores fokus på at løfte madoplevelsen og 
kvaliteten, var et stort spring for kæden, fordi 
det ikke er set før på andre markeder. 

Brandhouse/Subsero var vores strategiske 
sparringspartner og en drivende kraft på 
opgaven. Vi fokuserede på produkt, butik og 
kommunikation i processen, og vi involverede 
de vigtigste interne og eksterne stakeholders  
– feks. franchisetagere og leverandører.

Jesper Østergaard, CEO, 7-Eleven

Sortimentet er en central del af den nye markedsposition. I samarbejde med udvalgte leverandører har 7-Eleven skabt 
et attraktivt og appellerende private label, der tilbyder nye, sundere convenience-produkter.

Efter liberaliseringen af lukkeloven var det afgørende
at udvikle en ny relevant position for 7-Eleven. 

Kvalitet

Lav pris

Social 
oplevelse

Oplevelse

Opportunity 
space
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Wrap med okse,  vegansk  
seitan kebab eller  cajun k ylling

KyllingesalatNordic salmon salatSmoothie med jordbær 
eller  avocado

Sandwich med 
skinke og ost

Pastasalat  med
k ylling og tomater Juice med gulerod,  

spinat  eller  rødbedeBæger med 
sæsonens frugt

Proteinsalat 
med k ylling

MAD OG DRIKKE 
TIL  HELE DAGEN
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Mere destination end pitstop
Målsætningen var at positionere 7-Eleven, som en 
kvalitetsbevidst madbutik, bl.a. ved at udvikle nye, sundere 
convenience-produkter i samarbejde med nogle af de 
dygtigste leverandører. De nye produkter blev bakket op  
af en serie af specialdesignede kampagner, som aktiverede 
den nye position.

I 2015 kom det første gennembrud, da 7-Eleven opnåede 
kædens første overskud på det danske marked nogensinde. 
Siden er overskuddet steget år for år, og 2019 blev et rekordår 
for 7-Eleven i Danmark. 
 
Verdens bedste convenience-koncept 
Som en kulmination på transformationen, som 7-Eleven i 
Danmark har været igennem, modtog kæden den fornemme 
pris ”Convenience Retailer of the Year 2019” – altså verdens 
bedste convenience-koncept i 2019. 

I 2020 blev positionen omkring ”Quality Convenience” 
genbesøgt i en større markedsanalyse faciliteret af 
Brandhouse/Subsero. Analysen viste, at positionen stadig 
har stor relevans og leverede indsigter til at drive nye spor og 
initiativer inden for brand, kundeoplevelse og sortiment, som 
kan styrke 7-Elevens markedsposition yderligere i fremtiden.

Bureauet har arbejdet med 7-Eleven  
siden 1993 og været med til at 
positionere og repositionere kæden 
flere gange. Første gang, da kæden 
skulle etableres på det danske marked.  
Dernæst en repositionering på det 
norske marked og i seneste omgang 
denne store transformation. 

Der er ikke mange lignende eksempler 
på så markant og succesrigt et løft, 
som Jesper Østergaard og Reitan Retail 
her har foretaget med en kæde, som 
var presset fra alle sider.

Stiig Helgens Binggeli,  
Brandhouse/Subsero

En kulmination på transformationen var kåringen til ”Convenience Retailer of the Year 2019”.

Godt bagværk er nemmere hos os

Hvad gør man, 
når det marked, 
man har været 
med til at skabe, 
bliver generisk?   

Man skaber et 
nyt segment og 
gør sig selv til 
leder!

Vores arbejde med 7-Eleven tager 
udgangspunkt i en fortsat optimering 
på sortiment og service i butikken med 
udgangspunkt i Quality Convenience. 
Sammen med Brandhouse/Subsero tager 
vi afsæt i kundernes behov og adfærd og 
fokuserer på at prioritere investeringerne 
rigtigt. 

Maria Gervig, Commercial Director, 
7-Eleven

Convenience
Retailer
of the
Year 2019



En dygtig optiker
vil give kunderne
et bedre syn 
- ikke sælge briller

Optikermarkedet har i mange år været præget af stigende fokus 
på lave priser og høje rabatter. Det har skabt den opfattelse,  
at der ikke er den store forskel på optikere eller produkter.  
Og kæderne har pustet til ilden med budskabet om, at optikere 
først og fremmest kan hjælpe dig med at spare penge. 

Med andre ord har optikerkæderne primært markedsført 
sig med taktiske budskaber, som ikke har skabt den store 
differentiering mellem kæderne.

Forbrugerne efterspørger i stigende grad eksperthjælp 
til et godt syn fremfor en lavere pris på briller. 

S T R AT E G I - C A S E 

Synoptik. Nyt forretningskoncept

Er ”pris” en position?
Brandhouse/Subsero startede samarbejdet med Synoptik 
med en analyse af markedet. 

Den understregede det problem, at de fleste optikerkæder, 
inklusiv Synoptik, havde samlet sig om stort set samme 
positionering – eller rettere mangel på samme. For med en 
enkelt undtagelse stod alle kæder meget uklart i forbrugernes 
bevidsthed. Kun Louis Nielsen var lykkedes med at skabe det 
troværdige narrativ, ”at en optiker er en optiker, så derfor skal 
du vælge den billigste”. 

Til gengæld viste der sig også et uopfyldt forbrugerbehov 
for ekspertise og en tættere relation mellem kunde og 
forretning. Vel at mærke i klare segmenter af brille- og 
kontaktlinsemarkedet, som det var muligt for Synoptik at 
vokse i – nemlig felterne ”synsekspert” og ”loyalitetsfordele”. 

Derfor handlede positioneringsstrategien først og fremmest 
om at adressere vigtigheden af synssansen og den livskvalitet, 
som kan opnås med den rigtige løsning. 

Kundeløftet og brandidentiteten skaber også rammerne for indretningen 
af butikkerne med fokus på den kliniske dimension og ekspertrollen.

Fundamentet bag vores rådgivning 
er en dybdegående markedsanalyse, 
som afdækker drivere, værdi i 
markedet og mulige territorier, og på 
den måde giver et samlet overblik og 
beslutningsgrundlag for Synoptiks 
mulige position i markedet.

Kasper Munch, Brandhouse/Subsero

Vi identificerede et uopfyldt behov for dyb ekspertise,  
som Synoptik kan opfylde. 

Ekspertise

Online convenience

Lav pris
& rabat

Loyalitets- 
fordele

Opportunity 
space



Involvering er en væsentlig del af relationen mellem brand og kunder. Med ”Danmarks Største Synstest” skabte vi engagement, 
der byggede på vores viden om, at 2 ud af 3 går for længe, før de får testet deres syn.

Vi ta’r dit syn alvorligt
Den nye brandposition og kundeløftet ”Vi ta’r dit syn alvorligt”, 
har fokus på kundernes ønske om at blive mødt af eksperter, 
der er kloge på synet, fremfor brillesælgere. 

Løftet har også givet retning for en helt ny butiksoplevelse,  
der sætter synsprøven i rampelyset, og fokus på Synoptiks  
All-Inclusive abonnement, der vægter service, hyppige synstjek 
og loyalitetsfordele over salg og rabatter. Og medarbejderne 
hos Synoptik leverer naturligvis på kundeløftet ved at skabe 
tryghed for, at kunderne får mest muligt ud af deres syn i alle 
stadier af livet. 

Et nyt syn på synet
Synoptik har nogle af Danmarks bedste optikere – og en 
lang historik for et stærkt fagligt fokus på at give kunderne 
bedre syn. Denne ekspertise er personificeret i optikeren som 
hovedfigur i det nye kommunikationsunivers, der er udrullet 
gennem hele kunderejsen fra butik og massekommunikation 
til dialogmarkedsføring.

Ekspertpositionen aktiveres også online med digitale 
værktøjer, der kan hjælpe kunderne til at få optimeret deres 
syn – blandt andet en behovsafdækker, der kan pege på den 
rigtige løsning til kundens behov.

Med en digital behovsafdækker kan 
kunderne hurtigt vurdere fordelene ved  
at vælge briller på abonnement. 

Vi samarbejder med Brandhouse/
Subsero både som strategisk partner 
og udførende brandbureau. Vi var 
igennem en værdifuld strategiproces, 
som har givet os indsigter og et 
solidt beslutningsgrundlag i forhold 
til den valgte retning. De har god 
forståelse for vores forretning og tager 
medansvar hele vejen fra strategi til 
eksekvering. 

Lars Tandrup, CEO, Synoptik



Synoptiks løfte 
om at tage synet 
alvorligt får 
ekstra styrke ved, 
at det ikke bare 
er opfundet til 
lejligheden. 

Det ligger i 
brandets DNA  
– som det også  
ses i navnet.

Som synsekspert handler det ikke bare om at sælge flest mulige briller 
– men om at hjælpe flest mulige til et bedre syn. Så for at afhjælpe 
at flere og flere bliver nærsynede, opfordrede vi helt enkelt til at 
kigge op fra vores skærme. Og til børn er der udviklet en helt særlig 
kontaktlinse, der kan bremse udviklingen af nærsynethed.

Kundernes opfattelse af Synoptik drives  
ligeså meget af deres konkrete kunde- 
oplevelser som af kommunikation og 
markedsføring.  

Derfor er indretningen af butikkerne med 
fokus på den kliniske dimension, målrettet 
abonnement på briller og de øvrige actions 
vigtige at få samlet under samme kundeløfte 
og brandidentitet.

Thomas Hedegaard, Brandhouse/Subsero

Sammen med Brandhouse/Subsero  
har vi udviklet en brandplatform og et 
kommunikationskoncept, som kan  
eksekveres på alle platforme, fordi det  
både er stærkt strategisk og har en klar 
genkendelig identitet.

Gitte Matzen, Marketing and Digital Director, 
Synoptik

Optikeren er en central hovedfigur og er udrullet gennem hele kunderejsen fra butik og massekommunikation 
til dialogmarkedsføring.

Et afledt koncept af strategien er at tage 
ansvar for det klimaaftryk, vi uundgåeligt 
forårsager. Med GenSyn indsamles brugt 
kontaktlinsemateriale til genanvendelse. 

HJÆLP MED AT BREMSE
UDVIKLINGEN I DIT BARNS

NÆRSYNETHEDNÆRSYNETHED

Med en særlig kontaktlinse er  
det muligt at passe bedre på  
dit barns syn – linsen kan  
nemlig bremse udviklingen  
af nærsynethed.

Kontaktlinsen, MiSight® 1day, korrigerer  
ikke kun synet – den kan også bremse  
udviklingen af nærsynethed hos børn og unge.  
Og så kan den bruges allerede fra omkring  
8-års alderen.

Nærsynethed kan være arveligt, så  
hvis andre i familien er nærsynede  
– eller hvis du har mistanke om 
nærsynethed hos dit barn – kan det  
være en god idé at få det tjekket. 
Jo tidligere, desto bedre. 

Læs mere eller bestil tid  
til en Udvidet Synsprøve 
på synoptik.dk/misight

Alle børn kan blive undersøgt med en Udvidet Synsprøve hos Synoptik.  
Er barnet under 10 år, og er det første gang, skal barnet også have et tjek  
hos en øjenlæge, inden der bestilles briller eller kontaktlinser.
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Altid dit bedste syn
på abonnement

Kom i gang  
uden store  

udgifter

Få nye glas,  
når dit syn  
ændrer sig 

 

Få 
synsprøver 
efter behov 

2143-06

En af styrkerne ved 
konceptet er, at det  

ikke er postuleret  
– men en naturlig del  
af den heritage, som

Synoptik altid har bygget 
sin forretning på.

Vi har passet på dit syn
siden 1931

Det hele startede med en brille, som alle 
skulle have råd til. Sygekassebrillen.

Den kom til i 1931 – og siden da har vi haft 
som mål altid at give dig dit bedste syn.

Derfor stiftede vores grundlægger Robert 
Delfer i 1949 Synoptik Fonden, der 
arbejder for at sikre, at alle har godt syn  
– hele livet. En fond, der stadig ejer en del 
af Synoptik, som vi kender det i dag.

Vi var de første til at uddanne optikere til 
at udføre synsprøver direkte i butikken, 
så vejen til rette styrke blev både kortere 
og lettere – og som i dag betyder, at du hos 

Synoptik altid kan få en grundig, udvidet 
synsprøve med sundhedstjek.

Og vi var med ved tegnebrættet til 
udviklingen af endagslinsen – hvilket 
gjorde og stadig gør hverdagen nemmere 
for kontaktlinsebrugere.

Med 90 år som Danmarks synsekspert 
er der meget at fejre, men vi er langt fra 
færdige med at passe på synet.

Målet er stadig det samme og med vores nye 
All-Inclusive abonnement er det blevet 
lettere at få dit bedste syn end nogensinde 
før – og så til en fast månedlig pris.

Vi ta’r dit syn alvorligt

– OG VI ER KUN LIGE BEGYNDT
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KIG OP
VORES LV GØR OS NÆRSYNEDE



Imerco flytter sig konstant med 
kunderne, trends og tendenser i tiden. 

Vi optimerer på sortiment og 
forretningsmodeller og arbejder tæt 
sammen med Brandhouse/Subsero 
om at vedligeholde et af de stærkeste 
brands inden for dansk retail. 

Vi har arbejdet sammen i mange år. 
Bureauet har været med hele vejen 
og tager ansvar for brandet og de 
strategiske mål. Jeg løber jævnligt 
vores nøgletal igennem med Stiig 
og Kasper og sparrer med dem om 
muligheder og udfordringer.

Frederik Brønnum, CEO, Imerco

Mere kram end isenkram 

Imerco er Danmarks største isenkramkæde med en webshop 
og mere end 160 butikker fordelt over hele landet samt en årlig 
omsætning på ca. 1,9 mia. kr.  Imerco driver også en af Danmarks 
største kundeklubber, Imerco+, med over 1 mio. medlemmer, 
hvilket siger en del om den store loyalitet, der findes til Imerco. 
 
Imerco har på få år flyttet sig fra at være en traditionel 
isenkræmmer med alt fra elpærer og værktøj til køkkengrej  
og service. I dag er de Danmarks stærkeste specialkæde inden 
for køkkenudstyr og borddækning med et stort sortiment  
inden for boligindretning, elartikler og gaver, hvor kvalitet og 
service er i højsædet hele vejen.

En rejse fra nød til lyst
I 2008 stod Imerco overfor valget om at fortsætte som traditionel 
isenkramkæde eller bryde med kategorien og flytte positionen. 
Og muligheden var der, fordi isenkræmmerne i 2007 havde  
solgt ejerskabet til M. Goldschmidt Holding, så kæden blev  
en kapitalkæde, og beslutningen kunne tages centralt.

Den traditionelle isenkræmmer havde overlevet sig selv. 
Danskerne besøgte den i nødstilfælde, når de manglede 
lim, elpærer eller den rigtige skrue. Byggemarkeder og 
supermarkederne gravede sig effektivt ind på kategorien.
Vores analyser og forbrugerindsigter afdækkede både en  
trend, et behov og en unik kompetence. 

Brandhouse/Subsero stod for markeds- og forbrugeranalyser 
med det mål at afdække mulige positioner og muligheder 
i markedet. På det grundlag udviklede vi en brandstrategi 
med fokus på et yngre og mere købedygtigt segment, på 
gavemarkedet og på stærke brands til køkken og bord. 

Vel at mærke en strategi, der også tillader prisfokus, når  
markedet kræver det. 

Vores analyser og forbrugerindsigter viste 
attraktive muligheder ved at fokusere på 
gaveartikler, køkkenudstyr og borddækning  
til en yngre, kvalitetsbevidst målgruppe. 

S T R AT E G I - C A S E 

Imerco. Brandstrategi

På baggrund af strategien blev der udviklet 
en helt ny identitet til Imerco, som fandt sin 
inspiration i de produkter, vi omgiver os med  
i hjemmet.

Samarbejdet med Imerco er beviset på, hvordan en strategi 
løbende bør udvikle sig i takt med kundernes ændrede adfærd 
og behov.

Ekspertise/service

Bredt sortiment

Lavpris-
sortiment Kvalitet

Opportunity 
space



Imerco er 
Danmarks 
stærkeste
brand, når  
det gælder 
kvalitets- 
produkter 
til hjemmet. 

Appetit på livet
Køkken-, spise- og gavesituationer er områder, vi 
gerne vil forkæle hinanden på. Og vi vil gerne have 
kvalitet både i udvalg og rådgivningen. Et stort segment 
af forbrugerne vil gerne betale lidt mere for de rigtige 
produkter og brands. Derfor blev konklusionen, at 
Imerco skulle være noget for de kunder, som har 
”appetit på livet” og gerne vil gøre sig umage og 
forkæle hinanden.

”Appetit”, fordi det primære område dækker  
køkken- og spisesituationer, og på livet, fordi Imerco  
skal være med til både hverdag og fest.

På basis af den nye brandstrategi blev der udviklet en 
ny overordnet identitet, som blev aktiveret med en 
kommunikation, der understøtter Imerco-brandets 
rejse fra løsning af nødsituationer til lystbetonet 
shopping. Det nye Imerco har det sortiment, som  
man ikke bare vil bruge til gaver, men selv har lyst til  
at bruge i sit køkken eller på spisebordet. 

Butikkerne levendegør kvaliteten med indbydende 
shoppeoplevelser og medarbejdere, der fokuserer 
mere på kundernes behov end produktegenskaber. 

Et endnu stærkere Imerco
I 2017 opkøbte Imerco sin største konkurrent Inspiration. 
Brandhouse/Subsero gennemførte i denne forbindelse 
en større markedsundersøgelse, som kortlagde potentialet 
for de to brands. Resultatet blev en sammenlægning af 
de to brands for at skabe et endnu stærkere Imerco 
inden for indretning og gaver til køkken og bord. 

Imerco er i dag en markedsledende omnichannel-
forretning med mere end 160 butikker og en webshop, 
der udgør knap 30% af omsætningen.

Imerco har formået at sigte mod én position 
i markedet og tålmodigt tage den skridt 
for skridt. Da markedet i finanskrisen var 
prisorienteret, tog Imerco markedsandele 
med skarpe priser. 

Da Inspiration kom til salg, slog Imerco til. 
De stærkeste mærkevarer blandet med en 
sikker private label-strategi har givet det 
optimale mix. Og sidst men ikke mindst 
har Imerco forfulgt en omnichannel- 
strategi, som i den grad er lykkedes. Det er 
spændende at være med til.

Stiig Helgens Binggeli, Brandhouse/Subsero



Brandhouse/Subsero, Middelfartgade 17, 2100 København Ø, +45 35 25 32 00, brandhouse.com

Stiig Helgens Binggeli
Managing Partner, CEO
shb@brandhouse.com
+45 35 25 32 00

Thomas Hedegaard
Partner, Director Brand  
Consultancy
th@brandhouse.com
+45 51 51 30 40

Robert Dinulovic
Partner, Director, 
Digital Consultancy
rd@brandhouse.com
+45 40 55 69 69

Kasper Munch
Partner, Strategy Director
ksm@brandhouse.com
+45 40 73 77 40

Brandhouse/Subsero er et dansk strategi- og marketingbureau. Vores speciale 
er at drive forretningsudvikling gennem strategiprocesser og implementere 
brandoplevelsen i alle relevante kontaktpunkter. 

Danmarks største kundeanalyse 
Siden 2013 har Brandhouse/Subsero totalt set indsamlet data på over 750.000 
unikke kundeoplevelser med danske service- og retailvirksomheder. Alene det 
seneste år er der tilføjet data fra yderligere 15.000 interviews og over 50.000 
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til Danmarks største af sin art.

Skab fokus og vækst 
Kontakt en af vores strategikonsulenter, hvis du vil have en snak om, hvordan vi 
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og den optimale position for din virksomhed. 
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