
 

Webshop med plus size ambitioner 
Curvii.dk vil give sine kunder hurtig og korrekt levering, og Kent Medom, som er CEO, har fundet 
hemmeligheden, der også sikrer skalerbarhed, mens hans virksomhed vokser. 

En særlig kundegruppe 

Dametøj i store størrelser. Plus size. Storpigetøj. For 4 år siden åbnede Kent Medom webshoppen, 
Curvii.dk, som tilgodeser en måske lidt overset målgruppe: 

”Før havde jeg en webshop med strømper, og jeg kunne se, at der var salg i de større størrelser af 
fx strømpebukser. Deraf udsprang idéen til Curvii: Tøj, der sidder, som det skal, i størrelse 42 til 60. 
Vores målgruppe har ofte haft svært ved at finde tøj, så mange bliver endog rigtig glade, når de ser 
vores udvalg”. 

Det er Kent selv, der har programmeret både frontend og backend til webshoppen, som han nu ejer 
sammen med sin søster, Kirsa Jespersen, der har bidraget med den nødvendige kunde- og 
produktforståelse.  

”Stregkoder er noget at det mest fantastiske, der findes” 

For 4 år siden havde man i Curvii ikke stregkoder på alle tunikaer, leggings osv. Og de stregkoder, 
der var, blev ikke rigtig brugt. Det er helt anderledes nu: 

”Til at begynde med kunne vi jo huske alle vores produkter, og hvor de lå på lageret. Det er bare 
ikke en model, man kan vokse i. Når antallet af varenumre rammer 12.000, som vores er nu, bliver 
det altså svært at huske, hvor fx den røde tunika ligger henne. Og hvis en medarbejder lægger 
noget på en ny hylde – hvordan kan andre så vide det?”. 

Derfor besluttede Kent, at viden skulle ud af medarbejdernes hoveder og ind i backend-systemet: 

”Jeg startede helt forfra med lageropbygning. Hver hylde og plads har nu sin egen stregkode, der 
skal bippes, når en vare lægges på den, og når der plukkes fra den til en ordre. Når varer modtages, 
bruger vi produktstregkoden til at tjekke i lagersystemet, om det er en vare, der allerede er på 
lager, eller om det er en ny vare, der skal oprettes i webshoppen”. 

Men hvad med de varer, som ankommer uden stregkode? 

”Nogle leverandører sætter dem ikke på, så det skulle vi håndtere – ellers stopper vores hverdag jo. 
Jeg undersøgte sagen og fandt ud af, at GS1-stregkoder er dem, man bruger. Jeg købte en stor 
pakke GTIN-stregkodenumre, og dem bruger vi både til produkter, der ankommer uden stregkoder, 
og til vores egenproduktion, som vi vil øge i 2019”. 

Uden unikhed, ingen værdi 

”Der er for lille forståelse af, hvad stregkoder og produktidentifikation egentlig drejer sig om. Et 
sjovt og sigende eksempel er en leverandør af badetøj, som godt nok leverede stregkoder på alle 
badedragter – men det var den samme stregkode, altså med samme identifikationsnummer i. Og 
det kan vi jo ikke bruges til noget ift. at plukke den rigtige farve badedragt eller til at følge op på 
salgstal”, mener Kent. 

Glade kunder er dem, der får det, de har bestilt: Fejlleveringer næsten elimineret 

Noget, der virkelig gør en forskel for Curviis kunder, er hurtig levering af bestillingen, og her spiller 
stregkoder en stor rolle: 
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”Fejlleverancer er dobbelt op på øv: Det er omkostningsfuldt for os og giver utilfredse kunder. Vi 
bruger stregkodescanning til at undgå det. En fragtlabel kan kun udprintes efter at ordresedlen og 
hvert produkt i forsendelsen er blevet scannet. På den måde tjekkes det, om de matcher, og 
medarbejderen får en tydelig grøn/rød indikation – og vi har næsten 100% elimineret 
fejlleveringer,” fortæller Kent. 

Styr på lageret giver hurtig levering 

Kent har bygget webshoppen, så den er helt integreret med lagersystemet: 

”Det gør, at vores kunder kan regne med det, de ser i webshoppen: Hvis de kan putte 3 bluser i 
indkøbskurven, er det fordi, vi har dem på lager. Så vi skal ikke have kedelige snakke med kunder 
om, at de alligevel ikke kan købe det, de gerne ville”. 

”Nu forstår jeg, hvorfor vi gjorde det!” 

Det har været lidt af en rejse for medarbejderne, og de, som har været med fra før stregkoder blev 
indført, oplever forskellen, fortæller Kent: 

 

”For nogle var det noget abstrakt, da jeg sagde, at nu skulle der stregkoder på alt. Men da vi første 
gang stod og kunne printe en ordreseddel, klar til pluk med præcis angivelse af GTIN-varenummer 
og lokation, så blev værdien klar for alle!” 

 

Nu, hvor stregkoderne er i drift, opdager både medarbejdere og Kent stadig nye måder, de kan 
effektivisere arbejdsgange på: 

 

”Er der en proces, der er tung, skal man ikke lade sig nøje med det, man plejer at gøre – der er 
oftest en smartere måde at gøre det på, som er hurtigere eller mere sikker, så vi undgår 
menneskelige fejl”. 

Vækst 

Udover at øge sin egenproduktion har Kent også forberedt Curviis næste udvidelse: 

”Vi lancerer til næste år en norsk webshop, hvor stregkoder også spiller en rolle. Vores norske 
kunder får oplevelsen af at handle lokalt, selvom vores lager bliver ved med at ligge i Ikast. Derfor 
har vi etableret et samarbejde med en norsk logistikudbyder, som vil være mellemstation for de 
norske kunder, når de skal sende pakker retur. Vores norske partner skal bare scanne stregkoderne 
– så er der linket til Curviis systemer, og de norske kunder kan få en hurtig respons, fx besked om 
at vare er modtaget. Og en tilbagebetaling kan ske, inden varen fysisk er retur i Ikast”. 

”Jeg ser absolut vores stregkodeimplementering over hele linjen som en konkurrencemæssig fordel, 
og noget som muliggør vækst. Faktisk er det vanvittigt, så store fordele de har givet”, slutter Kent.  

 


