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  REGISTRERING OG MORGENMAD

VELKOMMEN
FDIH, DM&T, Serviceplatformen

DYRBERG/KERN RETAIL; 
FRA KASSEAPPARAT TIL BRANDBASTION
Christian Lorenz Petersen, Nordic Sales Director, 
DYRBERG / KERN
 
DYRBERG/KERN har i 2015 gennem 30 år designet og pro-
duceret fashion smykker og ure. I 2015 er det en nødvendig-
hed at alle touchpoints peger i samme retning, og efterlader 
kunderne med en ensartet og stærk oplevelse. På 30 minut-
ter vil DYRBERG/KERN løfte sløret for de første resultater, 
den planlagte rejse, og målet med at forvandle retail online og 
offline til en omni-channel brandbastion og ikke bare et online 
eller offline kasseapparet.

DIGITALISERING AF ORDRE FLOW - FRA ONLINE 
BESTILLING OVER EKSPEDITION TIL LEVERING
Benny Kristiansen, CEO, Leander 

Leander er på 12-15 måneder gået fra at modtage ordre pr. 
telefon, fax og e-mails samt have en papir- og personaletung 
ordrehåndteringen til et 100% digitaliseret ordre flow, hvor 
den samme indtastede data bruges igennem hele ordrens 
flow gennem huset og retur til kunden. Hør hvordan Leander 
har fået optimeret deres flow og fået reduceret deres eks-
peditionstid.

HVAD BETYDER DEN NYE DIGITALE 
VÆKSTPAKKE FOR DIN VIRKSOMHED
Niels May Vibholt, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

Regeringen har i december 2014 lanceret en Vækstplan for 
digitalisering i Danmark, som indeholder en række initiativer, 
der skal understøtte at dansk erhvervslivs konkurrenceevne 
styrkes. Niels vil præsentere hovedlinjerne i vækstplanen 
med særligt fokus på tiltag, som skal fremme e-handel samt 
anvendelse af Big Data og digitale løsninger i danske detail-
virksomheder.  

  PAUSE

DE NYESTE TEKNOLOGIER 
- HVAD KAN VI BRUGE DEM TIL?
Preben Mejer, Innovation Lab

På horisonten venter nye muligheder, et internet med milliar-
der af ting og nye dimser der afløser din smartphone. Glæd 
dig til Laplets, Phablets og Wearables, og så skal du til at 
arbejde med Big Data, hellere i dag end i morgen, for det 
gør dine konkurrenter. Velkommen til Internet of Things - et 
internet af ting vælter ned over os, skærme, sensorer overalt, 
nye kundeoplevelser, services og produktmuligheder toner 
frem på horisonten. 

TRACKS STARTER  13:15
TRACK 1-3 · SE NÆSTE SIDE

SHOE THE BEAR: FRA FLOP TIL SUCCES PÅ
DE STORE ONLINE HANDELSPLATFORME
Thomas Frederiksen, ejer og adm. direktør, 
Shoe the Bear
 
Thomas vil komme omkring hvordan de i Shoe the Bear har 
ændret sig fra at have en normal tankegang om salg til retail-
markedet til at fokusere på de store online handelsplatforme. 
Ved udgangen af 2014 bestod 45% af deres omsætning til on-
line handelsplatforme såsom Asos, Zalando, osv. Det er svært 
er at få succes på de platforme, da man er oppe imod 3000 
andre brands der har ca. de samme produkter. Det handler 
derfor om at arbejde aktivt med markedsføringen af ens pro-
dukter. Hør hvordan Shoe the Bear har løst denne udfordring.

  FROKOST
 

 

  PAUSE 

 
TILBAGE TIL DE GAMLE DYDER 
Rasmus Goth Engel, adm. direktør, Trendsales
 
Trendsales er i dag Nordens største modebazar med mere 
end 900.000 brugere og 1 mio. annoncer – virksomheden 
har fra starten brugt mange af de gamle dyder til at få suc-
ces, men hvordan passer det med en teknologisk hverdag 
anno 2015.

CROSS CHANNEL: FREMTIDENS DETAILHANDEL 
– FULD INTEGRATION ELLER PENGENE TILBAGE
Martin Frederiksen, CTO, Klean
   
Der er to scenarier for dansk detailhandel. Enten kommer 
der fart på integrationen mellem butikker og online, eller også 
kommer især udenlandske pure players og tromler hen over 
det danske marked. Bogen “cross channel” handler om 
fremtidens detail, men det hele sker faktisk lige nu. Få bag-
grunden for bogen, de bedste historier og kvalificerede bud 
på fremtiden.

INTERNATIONAL MODEKONCERN SKABER
RESULTATER MED DIGITALISERING AF 
PROCESSER OG SALGSKANALER
Susanne Given, COO, (SuperGroup) SuperDry
 
Hør hvor meget digitalisering fylder og hvilke muligheder der 
er for en stor international spiller som SuperGroup   som bl.a. 
ejer SuperDry. 
 

RECEPTION OG TAK FOR I DAG
FDIH, DM&T, Serviceplatformen
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DIGITALE WEARABLES TECH 
TRENDS
Anne Thomas, projektleder, Innovations-
netværket Livsstil- Bolig & Beklædning

Smart watches og interaktive briller. Er det 
noget for den danske livstilsbranche? Ved at 
gennemgå en række cases, ser vi nærmere 
på hvilke strategier, der er realistiske, og hvem 
det er spændende at holde øje med. Skal man 
være med i gamet om 5 år, er der emner det al-
lerede nu betaler sig at tage stilling til? Hvem er 
min samarbejdspartner, hvad er min killer app, 
og hvilken forretningsmodel skal jeg forfølge? 
Få svarene i dette oplæg.

HVORDAN DRIVER DU EN 
INTERNATIONAL WEBSHOP, 
DER GENERERER SALG OG 
TILFREDSE KUNDER?
Max Riis Christensen, adm. direktør, 
MakesYouLocal

For at skabe en international succes, er det 
helt afgørende, at den daglige drift er velstruk-
tureret og ressourcerne er tilpasset ambitioner 
og forventninger. Max vil give et indblik i, hvad 
der kræves for at klare sig i international e-han-
del, samt komme med deres forslag til hvordan 
du fra starten bedst skaber en god balance 
mellem investeringer og udbytte. Indlednings-
vist vil Max også gennemgå de overvejelser du 
bør gøre omkring valg af markeder og de krav 
der stilles til lokaliseringen af en webshop i dag. 

GUÐRUN & GUÐRUN: PRODUCT 
PLACEMENT OG GLOBALT SALG
Guðrun Rógvadóttir, co-founder, 
Guðrun & Guðrun

Kom og hør om den rejse Gudrun & Gudrun 
har haft med product placement i Forbrydel-
sen som blev vist globalt, og hvordan deres 
webshop har været et redskab til at kunne 
efterkomme efterspørgslen globalt. Hvilke 
udfordringer giver det at have et globalt salg 
via sin webshop og hvor mange af produk-
terne ordreproduceres. Hør om udfordringen 
da julesalget kulminerede og kun halvdelen af 
ordrerne kunne leveres til jul, men ingen af or-
drene blev mistet. 

  PAUSE   PAUSE   PAUSE

OPTIMÉR SALGET I DIN 
WEBSHOP, LÆR FRA TROLL-
BEADS OG PETER JUSTESEN
Lars Christensen, partner, Vertica

Baseret på erfaringer fra webshops hos Troll-
beads og Peter Justesen fortæller Lars Chri-
stensen fra e-handelshuset Vertica, hvordan 
struktureret arbejde med konverteringen på 
dit website kan gøre en forskel for salget. Få 
konkrete råd til, hvor du bør sætte ind for at få 
mest muligt ud af dit arbejde med optimering 
af konverteringen på din webshop. 

STRATEGISK FORSTÅELSE AF 
SOCIALE MEDIER
Pernille Rydén, PHD, CBS

Kom og tag temperaturen på din digitale om-
stillingsevne. Med afsæt i forskningsbaseret 
viden fra Danmark og USA kigger vi nærmere 
på hvordan sociale medier kan forstås og ind-
drages strategisk. Du vil se hvordan din tænk-
ning både begrænser og udvider din strategi-
ske horisont. Få indblik i den nyeste forskning 
omkring strategi, psykologi og sociale medier.

CASE: SÅDAN OPNÅR 
INSPIRATION ONLINESUCCES
Lars Hedal, adm. direktør, Hesehus A/S

Få et unikt indblik i Inspirations nye webshop, 
der blev lanceret lige inden julesalget 2014. Du 
får bl.a. indsigt i strategien bag den nye web-
shop, der i høj grad skal være en online shop-
pingoplevelse for Inspirations kunder, og du 
bliver klogere på, hvordan Inspiration har tænkt 
den enkelte butik ind i onlineuniverset, så kun-
derne bliver mødt på samme måde i de fysiske 
butikker. Sidst, men ikke mindst, løfter Lars 
Hedal sløret for, hvorfor Inspiration som nogle 
af de første e-handlere herhjemme har taget 
det sociale medie Pinterest til sig, og hvordan 
de bruger det aktivt i og omkring webshoppen.

MOBILEPAY – FØR, NU OG I 
FREMTIDEN
Martin Røjleskov, Projektleder  og Lars 
Volker Hansen. Head of MobilePay, 
MobilePay, Danske Bank

Martin og Lars vil fortælle om lanceringen af 
MobilePay Online til nethandel og rejsen med 
MobilePay. De vil komme omkring emner som 
ændret forbrugeradfærd, herunder hvordan 
MobilePay Business kan skabe værdi for 
fysiske butikker. Martin og Lars vil ligeledes 
fortælle hvordan Danske Bank ser på fremti-
dens betalinger.

HJÆLP DINE KUNDER TIL AT 
KØBE - SKAB RELEVANTE 
OPLEVELSER
Lars Bøje Hansen, Director, Sales & Clients, 
Alpha Solutions A/S

Hør om hvordan personalisering i praksis kan 
medvirke til øget salg og loyalitet. Med afsæt i 
konkrete erfaringer fra Normann Copenhagen, 
BR, Fona, med flere, giver Lars eksempler på, 
hvordan man kan arbejde med at give bruger-
ne en personlig shopping-oplevelse. Indlægget 
giver indblik i forskellige metoder samt anbefa-
linger til at personalisere din e-shop.

IC GROUP CASE 
– HVORDAN KOMBINERER MAN 
PASSION OG INNOVATION MED IT?
Brian Thomsen, Practice Director, 
Stibo Systems
IC Group har med de 3 premium brands - By Ma-
lene Birger, Tiger of Sweden og Peak Performance 
- implementeret en central MDM/PIM løsning. Her 
har alle brands trods forskellighed formået at skabe 
en samlet løsning der både kan supportere multiple 
eCommerce sites og intern procesoptimering – og 
samtidigt får passionen for de enkelte brands ud til 
forbrugerne, wholesale og butikker. Hør om spæn-
dende tiltag omkring brug af designernes viden og 
intern procesoptimering og samarbejde på tværs af 
afdelinger, hvor den kritiske viden og passion omkring 
kollektionerne og produkterne bliver delt i alle kanaler, 
for at skabe salg, brand awareness og kundeloyalitet.

TRACK 1 TRACK 2 TRACK 3
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Sitecore er førende inden for Customer Experience software, der kombinerer Web 
Content Management med Customer Intelligence og leverer personaliserede digi-
tale oplevelser, der opbygger kundeloyalitet og skaber forretningsværdi.  Sitecore 
Experience Platform er en integreret, fleksibel platform, der leverer én samlet ople-
velse på tværs af både online- og offline-kanaler, hvilket gør det muligt for brands 
at have 1:1 samtaler med deres kunder i realtid. Platformen er brugervenlig og 
kombinerer prisvindende WCM med Marketing Automation, Email Marketing, 
Social Media, e-Commerce, optimering og analytics i én samlet platform. Flere 
end 3500 af verdens førende brands bruger Sitecore til at skabe forretningsværdi 
heriblandt: easyJet, Heineken, Normann Copenhagen, Pandora, Jabra, Fona og 
Top-Toy. www.sitecore.net

Tilmeld dig nyhedsbrevet 
Update og få nyheder om 
e-handel.

PRAKTISK

Like os på facebook.com/fdih.dk

#fdih

TRÅDLØST INTERNET
Navn: Hermans
Kode: der er ingen kode
 
GARDEROBE
Der vil være en bemandet garderobe.
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Christian Lorenz Petersen, Nordic Sales Director, 
DYRBERG / KERN
Christian Lorenz Petersen har gennem 11 år arbejdet 
med retail og brands online og offline. Siden novem-
ber 2014 har Christian været Nordic Sales Director i 
smykkevirksomheden DYRBERG/KERN, med an-

svaret for den digitale udvikling og omsætning, egen retail, samt det 
nordiske wholesale salg. Christian kom til DYRBERG/KERN fra en 
stilling som Marketing Director i SPORTMASTER, hvor han bestred 
ansvaret for online afdelingen og den klassiske marketingafdeling.
 

Benny Kristiansen, CEO, Leander
Benny Kristiansen har været direktør hos Leander 
A/S siden september 2013. Tidligere var han eks-
portdirektør hos CULT og Eksportchef hos TULIP. 
Benny Kristiansen er Markedsøkonom med en HD-
A, Executive Management Programme fra Insead og 

Certificeret bestyrelsesmedlem fra BoardGovernance A/S. Benny 
har altid arbejdet med eksport og internationalisering af virksomhe-
der og bl.a. været udstationeret 2 år i Dubai.

Niels May Vibholt, Kontorchef, 
Erhvervsstyrelsen
Niels May Vibholt er kontorchef i Erhvervsstyrelsen 
og har bl.a. ansvar for at skabe gode vækstvilkår for 
dansk erhvervsliv på det digitale område. Som for-
mand for sekretariatet for Vækstteamet for IKT og di-

gital vækst, og med en central rolle i forberedelsen af regeringens 
Vækstplan for digitalisering i Danmark, har Niels bl.a. været med til 
at gennemføre analyser og initiativer med fokus på digitale virksom-
heder, anvendelse af Big Data i dansk erhvervsliv samt anvendelsen 
af it og e-handel indenfor bl.a. detail- og engroshandlen. 

Preben Mejer, Innovation Lab
Preben Mejer er en af Danmarks store personligheder 
inden for IT. Han har været involveret i alt fra teknologi-
orienterede venture-aktiviteter gennem IVS – (det nu-
værende Northcap partners) til at være en af hoved-
drivkræfterne bag Katrinebjerg-området, der er en del 

af Århus Universitets-campus. Preben Mejer har også været med til 
at starte Alexandra Insituttet, der fungerer som bindeled mellem 
forskning og erhvervsliv. I 2001 startede Preben Mejer Innovation 
Lab, der er et videnscenter omkring den nyeste teknologi. I 2012 star-
tede Preben også RadrLab, der fanger trends og muligheder der op-
står ud af IT – eller snarere Smart Computing udviklingen, og hælper 
med at omsætte dem til handling. 

Thomas Frederiksen, ejer og adm. direktør, 
Shoe the Bear
Thomas Frederiksen startede sammen med Jakob 
Fuglsang, Shoe the Bear i 2007. Med 10.000 kr. på 
hånden og en rød Fiat Uno startede de ud fra en bag-
gård i Aarhus. Gennem op- og nedture har de idag 

skabt et verdensomspændende brand der sælges i 18 lande, og 
gennem nogle af de største handelshuse og online sites. Thomas 
startede sin første virksomhed som 16-årig og Shoe the Bear er hans 
virksomhed nummer 6. Han er uddannet Kaospilot og har tidligere 
været ansat hos Dansk Mode & Textil hvor han fungerede som iværk-
sætterrådgiver. 

Rasmus Goth Engel, adm. direktør, Trendsales
Rasmus Goth Engel er en erfaren og motiverende 
manager med en bred vifte af specialer inden for le-
delse, forretningsudvikling, Business Controlling / 
Analyse og Business Intelligence. Rasmus har før ar-
bejdet hos Ricardo og Delta og har også haft sit eget 

firma i en række år.

Martin Frederiksen, CTO, Klean
Martin var blandt pioneerne dengang internettet kom 
til Danmark. Han var med til at opfinde et af de første 
content management-systemer og har siden arbej-
det i spændingsfeltet mellem ledelse og it. De sene-
ste syv år har han været partner i Klean og deltaget i 

e-commerce projekter hos blandt andet Saxo.com, Bilka og Matas. 
Medforfatter til bogen “Cross channel, fremtidens detailhandel” 
med Louise Byg Kongsholm. Køb bogen på konferencen, og få 35 % 
rabat.

Susanne Given, COO, (SuperGroup), SuperDry
Susanne Given er en erfaren og dynamisk taler der 
har en lang ledelseserfaring fra forskellige store en-
gelske online forretninger herunder John Lewis, TK 
Maxx og Sainsbury’s. Susanne er i dag COO for 
SuperGroup, SuperDry og er ansvarlig for en lang 

række strategiske opgaver påtværs af SuperGroup koncernen.

MAIN TRACK

TALERE
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Anne Thomas, projektleder, 
 Innovationsnetværket 

Livsstil- Bolig & 
Beklædning
Igennem de seneste 15 år har 
Anne Thomas indgående be-

skæftiget sig med det digitale servicesam-
fund; fra velfærdsteknologi, over grøn IT, til 
bankservice, mode, fremtidens detail og mu-
sikindustrien. Anne står bag Innovations-
netværket Livsstil- Bolig & Beklædnings 
strategispil: Map of the Future. Ingeniør af 
baggrund, med en karriere i venture indu-
strien og flere års erfaring som strategisk 
rådgiver med kunder fra TDC, Vestas og 
Post Danmark til opstartsvirksomheder med 
kun to ansatte.

Max Riis Christensen, adm. 
direktør, MakesYouLocal
Max Riis Christensen stiftede i 
2010 MakesYouLocal, en in-
ternational virksomhed med i 
dag 20 ansatte, der udeluk-

kende arbejder med international e-handel. 
Han har tidligere selv været adm. direktør 
igennem 9 år i 2 virksomheder i livsstilsbran-
chen og gennem de sidste 5 år været invol-
veret i mere end 200 projekter på tværs af 
grænserne i Norden og EU. På kundelisten 
findes virksomheder som Stadium, Unisport, 
Ticket to heaven og Bon A Parte.

Guðrun Rógvadóttir,  
Co-founder, Guðrun & Guðrun
Guðrun Rógvadóttir er medstif-
ter tøjfirmaet Guðrun & Guðrun, 
der specialiserer sig i håndstrik-
kede trøjer. Stilen er inspireret 

af indehavernes hjemstavn Færøerne. De hånd-
strikkede kollektioner bliver strikket af kvinder 
på Færøerne, i Jordan og i Peru. Guðrun Róg-
vadóttir er uddannet Cand. Scient. Pol. fra Århus 
Universitet.

Lars Christensen, 
partner, Vertica
Lars Christensen har de sidste 
15 år arbejdet som konsulent 
inden for e-handel og digital 
forretning. Med et stærkt fo-

kus på den kommercielt orienterede kun-
deoplevelse har han rådgivet om alt fra digi-
tale strategier til konkrete designs for store 
danske e-handelsvirksomheder. I dag er Lars 
partner hos e-handelshuset Vertica, der står 
bag en række danske e-handelsprisvindere.  

 Pernille Rydén, 
PhD, fellow, Institut for

 Afsætningsøkonomi, CBS
 og lektor på DTU Diplom

Pernille Rydén forsker bl.a. i 
hvordan strategisk forståelse af 

sociale medier kan transformere organisationer 
og markeder. Pernille har en DL fra 
Forvaltningshøjskolen og er cand.scient.soc.fra 
Roskilde Universitet. Nyere danske udgivelser: 
’Organisationskultur’ (Samfundslitteratur 2014) 
og ’Hvad F... er meningen? (Forskningsrapport 
for Service Platform om danske lederes forstå-
else af sociale medier 2013).

Lars Hedal, adm. direktør for 
 e-handelshuset Hesehus A/S.

Lars Hedal har mere end 14 års 
erfaring med udvikling inden for 
e-handel. Som adm. direktør for 
Hesehus A/S har han hjulpet 

mere end 100 danske og udenlandske brands 
inden for både B2B- og B2C-markedet med 
at skabe onlinesucces. Hesehus A/S’ kundeli-
ste tæller bl.a. store danske brands som Ma-
tas, Intersport, Wupti, og FDM travel, og to af 
Hesehus’ kunder har vundet den eftertragtede 
E-handelspris. Lars Hedal vandt Årets Ejerleder 
2014 på Fyn, og Hesehus er kåret tre gange til 
gazellevirksomhed og to gange som bedst til at 
skabe resultater af MyImage.

 Martin Røjleskov,
 Projektleder, MobilePay
 Online, Danske Bank

Martin har været ansat i Danske 
Bank siden 2007 og sidder i dag 
med MobilePay. Martin har 

tidligere været ansat i Topdanmark, SEB og 
Diners Club.

Lars Volker Hansen, Head
 of MobilePay, Danske Bank

Lars Volker Hansen er en erfa-
ren international salgschef 
med en track record i at levere 
resultater fra førende teams in-

den for såvel den kommercielle og operatio-
nelle del af værdikæden. Lars har stor erfaring 
inden for forandringsledelse med stor fokus 
på udvikling af kompetencer og udnyttelse af 
folks potentiale. Lars har tidligere haft ledel-
sesstillinger i ATEA, Experian, TouchDiva, 
Deutsche Telekom og  Oracle.

Lars Bøje Hansen, 
Director, Sales & Clients, 
Alpha Solutions A/S
Lars arbejder til dagligt som 
Director, Sales & Clients, hos 
det digitale bureau Alpha-

Solutions. Her specialiserer de sig i at skabe 
forretningsløsninger, der gør en forskel – hvad 
end det er cross channel-, e-handels- eller 
enterprise-løsninger. Lars har bred erfaring 
inden for digital strategi og rådgivning af virk-
somheder og brands omkring deres digitale 
muligheder.

Brian Thomsen, Practice 
Director, Stibo Systems
Brian Thomsen er Practice 
Director for Fashion og 
Lifestyle ved Stibo Systems, 
og har arbejdet globalt med at 

hjælpe livstilsvirksomheder med at optimere 
deres processer fra design/sourcing til B2B/
B2C salg og eCommerce.

TRACK 1 TRACK 2 TRACK 3TRACK 3
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Vertica er et dedikeret e-handelshus, der udvikler prisvindende e-han-
delsløsninger til B2B og B2C. Blandt andet har vores kunder vundet 
E-handelsprisen fem gange. Vi styrker vores kunders forretning i kraft af 
forretningsforståelse, brugerindsigt, den tekniske udvikling, god pro-
jektledelse og integration til eksisterende it- systemer. Vi har samtidig 
fokus på omnichannel, så vi sikrer et stærkt samspil mellem alle jeres 
platforme. Vertica har kontorer i Aarhus og København og har 60 an-
satte.

Gå Matas i bedene – få onlinesucces med Hesehus.
Gør e-handelsvinder 2013 Matas kunsten efter og få en strategisk og 
ambitiøs webshop fra Hesehus. Matas sikrer med webshoppen optimalt 
sammenspil mellem alle deres kanaler og har på blot 2 år femdoblet de-
res onlinesalg. Hesehus har ligeledes skabt onlinesucces for Inspiration, 
Kranz & Ziegler, Intersport og Wupti. Besøg os på standen til en uforplig-
tende snak om jeres muligheder på nettet.  

Pakkedistribution med GLS. 
Pålidelig levering - og returnering - af pakker i Danmark og Europa. Vi 
hjælper dig med at sammensætte den løsning, der passer dig bedst. 
Du kan roligt overlade din transportopgave til os. Vi løser opgaven og 
giver dig bedre tid til din kerneforretning. 

Posten og Bring tilbyder en bred vifte af produkter og services inden for 
post- og logistikydelser til virksomheder og private i hele Norden. Bring 
arbejder med områder inden for ekspreskørsler med cykelbude i Oslo, 
Stockholm, Malmø og København, ekspresbiler i Norge, Sverige og 
Danmark samt fly til hele verden. Vi distribuerer pakker fra erhverv til 
erhverv og erhverv til private modtagere, palle- og stykgods, full- og 
partloads, import og eksport via sø- og luft samt kørsel og opbevaring 
af tempereret gods. 

ScanCommerce leverer Cloud baserede e-commerce løsninger der 
skaber omgående værdi. Softwaren er målrettet mod B2C, B2B og 
sælger/agent området. Standarderne er udarbejdet i tæt samarbejde 
med vores største og mest erfarne kunder. Vores forretningsforståelse 
sikrer effektiv ERP integration og klare processer. Vi leverer hurtig im-
plementering, målbare resultater og et stærkt koncept for fortsat udvik-
ling af kundens e-handel. Med mere end 15 års erfaring og kunder som 
DK Company, Compass Group, Fleggaard og FLS har vi den rigtige e-
commerce løsning.

AltaPay er en dansk betalingspartner. Via en integration til vores gate-
way håndterer vi globale betalingsløsninger for et voksende antal store 
brands indenfor detail og digital handel. Med andre ord sikrer vi, at dine 
kunder kan betale med netop det betalingsmiddel han/hun foretrækker. 
Vi tilbyder fuld support samt enkel afregning, som sikrer, at du kan til-
byde de relevante betalingsformer uden at drukne i administration. Læs 
mere på www.altapay.com eller kontakt os på 7020 0056. 

Vi er specialister i international e-handel. Vi hjælper vores kunder med 
markedsundersøgelser, lokalisering af webshoppen, kundeservice, on-
line marketing og forretningsudvikling. MakesYouLocal har erfaring fra 
mere end 200 projekter. Vi har en god struktureret tilgang og dygtige 
lokale specialister, der sikrer dit projekt er i de bedste hænder.  I gen-
nem de sidste 5 år har vi blandt mange andre arbejdet for Unisport, 
Stadium og Ticket to Heaven. 

SwipBox har sat en ny standard for, hvor let og billigt pakker kan sendes 
fra webshops til kunderne og retur. Med Swipbox’ selvbetjeningssy-
stem kan både webshop og kunder følge pakkerne fra butikken og helt 
ud til selve afhentningen. Det hele foregår via email, sms og/eller phone 
app. At modtage og returnere pakker fra webshops klares på få sekun-
der. Ingen kø og ingen papirer. www.swipbox.dk

HEADSTART FASHION skal gøre Region Midtjylland til Danmarks nye 
kraftcenter for mode og skal samtidig være et knudepunkt, der binder 
modebranchen i regionen sammen og skaber relationer til resten af DK 
og udlandet. For at indfri ambitionerne arbejder HEADSTART FASHION 
tæt sammen med en række markante organisationer som eksempelvis 
Dansk Mode & Textil, uddannelsesinstitutioner som VIA Design og små 
mellemstore og gigantiske modevirksomheder. HEADSTART FASHION 
er et klyngeinitiativ i regi af More.Creative, som er Region Midtjylland og 
Kulturhovedstad Aarhus 2017’s vækstinitiativ i de kreative erhverv.

IBM Smarter Commerce tager afsæt i forbrugertrends og via nye digi-
tale muligheder hjælper vi virksomheder med at optimere forretningen 
på tværs af salgskanaler. End-to-end med lokal ekspertise. Gennem 
anvendelse af teknologi får du en solid omni-channel løsning, der sikrer 
dine kunder en bedre og konsistent shopping-oplevelse på tværs af 
marketing, salg, service og operation. Kom og hør hvordan du øger dine 
rekrutterings- og konverteringsrater samt optimerer din vækst og kun-
defastholdelse.

Stibo Systems er med 250+ kunder og 16 afdelinger globalt, en af ver-
dens førende leverandører af PIM og MDM løsninger til bl.a. Fashion & 
Lifestyle. Med kunder som Abercrombie and Fitch, Burberry, Rituals, 
John Lewis, House of Fraser, Bed Bath & Beyond og IC Group er løsnin-
gen STEP centralnervesystemet i virksomheden til at samle informatio-
ner om leverandører, produkter, billeder/dokumenter, butikker og kun-
der – 1 sted. Med en brancheløsning med bl.a. indbygget styring af 
kollektioner, designsketches, mood boards, samples, fotografiproces-
ser, kataloger, in-store marketing og eCommerce publicering – er det 
en samlet værktøjskasse for branchens behov.

innovative ecommerce solutions
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ARRANGØRER

Vi styrker dansk e-handel!
Foreningen for Dansk Internet Handel 
(FDIH) - er en interesseorganisation for 
virksomheder, der forretningsmæssigt 
bruger internettet og andre digitale kana-
ler. Det betyder kort og godt, at ikke alene 
kæmper FDIH for de politiske mærkesa-
ger og arrangerer inspirerende seminarer 
og konferencer - FDIH tilbyder også en 
bred vifte af services, helpdesks og rabat-
aftaler, der gør, at du kan spare penge og 
forbedre din forretning. 

E-handel vokser hver dag, og der er mas-
ser af viden at hente i FDIH om det til sta-
dighed voksende område. FDIH hjælper 
deres medlemmer med alt fra jura, til 
moms & Skatteregler og praktisk viden fra 
andre e-handelsforretninger via FDIHs 
mange seminarer og konferencer.

Service Platform er et landsdækkende inno-
vationsnetværk, der bringer virksomheder 
og forskere tættere på hinanden. Netværket 
skaber stærke og varige forbindelser mel-
lem virksomheder, forskere og videnmiljøer, 
der sikrer virksomheder adgang til de nyeste 
landvindinger inden for serviceudvikling.  
Service Platform etablerer relationer mellem 
forskere og virksomheder om serviceinno-
vation, således at virksomheder får smidig 
og målrettet adgang til forskningsbaseret 
viden om serviceinnovation. 
• Service Platform spreder viden og erfaringer 
  om service potentiale, som værdiskabende  
 faktor i danske servicevirksomheder. 
• Service Platform sikrer, at viden og erfaringer 
 om serviceinnovation forankres til danske  
 virksomheder, således at virksomheder ved,  
 hvordan serviceinnovation kan integreres i  
 deres forretningsudviklingsaktiviteter. 

Service Platform tilbyder
Service Platforms faglige områder tilbyder 
viden om, hvordan virksomheder services 
kan udvikles og udbredes. Service 
Platforms aktiviteter handler om, hvordan 
udnyttelse af teknologiske muligheder, opti-
male forretningsmodeller, samt internatio-
nalt udsyn og markedstilgang skaber vækst 
i serviceforretningen.

Service Platform er åbent for virksomheder, 
der er interesseret i at udvikle deres service-
ydelser og forretning. Service Platform tilby-
der aktiviteter målrettet fire brancheområ-
der: Manuel service, detail, service og 
eftersalg og videnservice.

Dansk Mode & Textil er branchens sikker-
hedsnet. Vi er branche- og arbejdsgiveror-
ganisation for mere end 300 danske livs-
stilsvirksomheder af vidt forskellig størrelse 
og karakter. Vi leverer branchenær og per-
sonlig rådgivning, fordelagtige rabataftaler, 
netværksdannelse, værdiskabende events 
og politisk arbejde, så du kan koncentrere 
dig om driften og udviklingen af din virk-
somhed.

Vi sørger for, ikke behøver bekymre dig. 
Uanset om du har udfordringer inden for 
overenskomst & personalejura, handelsju-
ra, CSR, international handel, kemi, miljø, 
mærkninger & standarder eller på det digi-
tale område leverer Dansk Mode & Textil 
branchens stærkeste rådgivning. Det spa-
rer dig årligt for store udgifter, og giver dig 
plads til at fokusere på det vigtigste; at 
skabe vækst i din virksomhed. 

For tredje gang arrangerer FDIH, Dansk Mode & Textil og Service Platform denne konference sam-
men for at belyse udfordringerne med de digitale salgskanaler, hvor især emner som omni-channel 
og Big Data er vigtige områder at være orienteret omkring. ”Digital innovation i livsstilsbranchen” 
fokuserer på trends, gode cases og erfaringer fra en bred palette af eksperter, der kan give dig inspi-
ration til din online forretning, både på et praktisk og et strategisk niveau. Læs mere om konferen-
cens arrangører her.
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2015:
Seminar:
SKAB SAMMENHÆNG MELLEM IT 
OG MARKETING OG LEVÉR BEDRE 
KUNDEOPLEVELSER
24.marts i Århus og 26.mar i København
Kunderne søger efter dine produkter på 
tværs af alle kanaler. Hør, hvordan du skaber 
en sammenhængende kundeoplevelse for 
hver enkelt kunde.

Seminar: 
DANMARKS BEDSTE WEBSHOPS
13.maj i København
Oplev de bedste netbutikker i Danmark! 
Udvalgte finalister fra E-handelsprisen 2015 
præsenterer deres cases, som sikrede dem 
en plads i finalen.

Konference:
E-HANDELSKONFERENCE & MESSE 2015
8.oktober i Øksnehallen, København
Årets e-handelskonference sætter fokus på 
kunderne og deres indkøbsoplevelser i de 
digitale kanaler. Konferencen går tæt på for-
brugerne og den digitale kunderejse fra be-
hov, køb til forbrug.

… Der kommer løbende events i kalenderen 
– følg med i vores nyhedsbrev Update.

Konferencer, seminarer og webinarer 

GLÆD DIG TIL FDIHS
ARRANGEMENTER I 2015
FDIH arrangerer årligt mere end 20 seminarer, webinarer og 4 store konferencer. De ruster dig til at udnytte nye koncepter og 
teknologier, som styrker dine kompetencer og forretning. Som medlem af FDIH deltager du gratis i alle seminarer og webinarer, 
og du får op til 50 % rabat på konferencer. 

CROSS-BORDER
• Vi rådgiver om Best Practice for globale betalinger, herunder alternative 

betalingsmetoder, multi-valuta og FX–løsninger
• Vi hjælper dig med opsætning af relevante betalingsformer, der understøtter din 

internationale ekspansion 
• Vi understøtter din forretning med praktiske råd om betaling, når du går ind i nye 

markeder

OMNI-CHANNEL
• Én integration giver dig en skalerbar omni-channel betalingsløsning
• Med AltaPay har du kun brug for én løsning for at understøtte relevante 

betalingsløsninger på tværs af platforme
• Du får afgang til løsninger indenfor eCommerce, Mobil, Faktura, osv.  

RESPONSIVT DESIGN
• AltaPay løsningen understøtter dit betalingsflow på alle skærme på alle enheder
• Vores løsning er let at tilpasse, så betalingssiden opleves integreret i hele 

købsoplevelsen 
• Ingen speciel programmering påkrævet for at understøtte mobil kundeoplevelsen

FINANSIEL DATA
• Du får automatiserede afregningsfiler på tværs af alle betalingsformer
• Du får fuld adgang til alle dine data og kan bl.a. foretage analyser og generere 

rapporter
• Afstemningsdata er også tilgængeligt via API så du kan minimere manuelt 

arbejde og minimere risikoen for fejl

Tag første skridt mod at optimere dine betalingsløsninger hos www.altapay.com
Kontakt os og book et møde via sales@altapay.com eller ring til 7020 0056.

STAY IN CONTROL OF
YOUR PAYMENTS



Her er årets kategorier

1. Bedste B2C-virksomhed - online omsætning over 30 mio. kr.

2. Bedste B2C-virksomhed - online omsætning under 30 mio. kr.

3. Bedste B2B-virksomhed

4. Bedste nye e-handelsvirksomhed

5. Bedste omni-channel-virksomhed

6. Bedste mobile e-handelsløsning

7. Bedste cross border-virksomhed

8. Bedste re-design af webshop

9. Bedste e-handelscase - webbureau og andre leverandører

10. Brancheprisen 2015: Oplevelsesøkonomien

11. Brugernes Favorit

12. E-handelsprisen Guld

Deltag i konkurrencen nu på fdih.dk/e-handelsprisen

E-handelsprisen er branchens vigtig-
ste konkurrence, og hylder de bedste 
resultater inden for e-handel. Med 
E-handelsprisen i hånden booster du 
din forretning, og får den anerkendel-
se, som du fortjener.

E-HAN
DELS

PRISE
N

2015
Tænder
du på 

anerkendelse 
og respekt?

E-HANDELSPRISEN
2015


