
store magic
butikken som kommunikationsplatform



70% af alle købsbeslutninger foregår i butikken som et direkte re-

sultat af kundens fysiske møde med butikken, dens atmosfære og 

dens sortiment. Det gør ubetinget butikken til det primære kom-

munikationsredskab i kampen om kunderne. 

Vi står over for de største forandringer i forbrugeradfærden siden 

1960’erne. I stadig højere grad vil køb fremover foretages af lyst og 

ikke nødvendighed.

Med stadigt større vareudbud og stadig flere butikker vindes kam-

pen af de butikker, der har et unikt og entydigt koncept med stærk 

emotionel appel. Vel at mærke, hvis dette koncept omsættes i et 

fysisk udtryk, så butikken så at sige er sit koncept.

Store Magic er et strategisk, kreativt redskab, der omsætter og 

tydeliggør butikkens koncept i et unikt fysisk udtryk. Store Magic er 

en fysisk virkeliggørelse af butikkens brand med vægt på at skabe 

den emotionelle præference, der er fremtidens vigthe brand sur-

rounding the consumertigste salgsparameter.

      store magic  
butikken som kommunikationsplatform

the brand surrounding the 

consumer



for mange varer
Der er mange varer på markedet. Der kommer stadig  flere. 

Og i vid udstrækning ligner de hinanden, tjener samme formål 

og har stort set samme kvalitet.

for mange butikker
Der er alt for mange.  Og de vil det samme.

globalisering
Priserne stiger ikke i takt med omkostningerne. Og blandt 

andet kinesernes medlemskab af WTO vil bidrage yderligere 

til den aktuelle tendens. Bruttoavancen angribes!

polarisering
Det er et spørgsmål om enten-eller...Enten en skarp foku-

sering på pris. Eller en overbevisende fokusering på andre 

værdier, der appellerer til den moderne forbruger.

for lidt magic
Alt for mange butikker udnytter imidlertid ikke deres poten-

tiale. Og det går ud over indtjeningen ...

brancheglidning 
Nye spillere kommer hele tiden på banen. Og ikke mindst 

øget konkurrence på fødevarer skærper interessen for non-

food i dagligvarehandelen.

udfordringerne
Der er mange butikker og mange 

varer. Og de ligner hinanden. 

Brancheskel ophæves. 

Vi oplever en dramatisk polarise-

ring i markedet. 

Den aktuelle globalisering sætter 

indtjeningen under pres. 

Hvem overlever?

Maybe you sell ordinary products 

in an ordinary shop – why not find 

the magic in both?



 kommunikationsplatform

kernekompetencer kommunikation

store magic

Fremtiden udspilles i butikken – det er hér 70% af alle købsbeslut-

ninger tages. Den nye, lyststyrede forbruger vil i endnu højere grad 

lade købet afhænge af butikkens evne til autentisk og indholdsrig 

emotionel påvirkning. 

Butikken udgør i stadig højere grad selve produktet. Det er via bu-

tikken, der kan gøres den nødvendige forskel i kampen om kun-

derne. 

Det gør butikken til en væsentlig og måske den primære kommu-

nikationsplatform.

Store Magic er butikkens kommunikationsplatform omsat og syn-

liggjort i et unikt visuelt univers – en fysisk virkeliggørelse af brandet, 

med vægt på autenticitet og emotionel appel. Store Magic synlig-

gør såvel materielle som immaterielle værdier i ét overbevisende 

koncept, der udtrykker essensen af det, butikken står for.

Store magic skaber den nødvendige følelsesmæssige præference 

hos forbrugeren, bl.a. gennem fokusering, forførelse, sanselig sti-

mulation, involvering, nursing, overraskelse og pirring.

butikken som 

the brand surrounding

the consumer



tools

thrill

involvement

sensationfocus

differentiation
 

desire

Store Magic analyserer aktuelle forbrugeradfærdsmønstre og om-

sætter de mest betydende megatrends og subkulturer i en række 

dynamiske, kvalitative værktøjer. 

Disse værktøjer anvendes dels i den kvalitative analyse af det eksi-

sterende butikskoncept, dels som væsentlige strategiske redska-

ber, når butikkens kernekompetencer og -værdier omsættes til et 

fysisk koncept.

De dynamiske Store Magic værktøjer justeres løbende, så de til 

enhver tid udgør det optimale svar på markedets aktuelle behov.

I den konkrete opgave tilpasses og vægtes værktøjerne, så de 

specifikt matcher den enkelte butiks branche, kompetencer, vær-

dier og kundemålgruppe.

from a need to a 

want culture



målgruppe sortiment

beliggenhed

serviceidentitet

historie

etik

 kernekompetencer

butikkens kernekompetencer
målgruppe

sortiment

beliggenhed

service

identitet

historie

etik

Første fase i Store Magic processen er en identificering af butik-

kens kernekompetencer og -værdier. 

Disse kompetencer og værdier konkretiseres og prioriteres, så de 

kan sammenfattes i ét unikt koncept, der entydigt kommunikerer 

butikkens strategiske hovedbudskab til kundemålgruppen. 

Dette koncept er butikkens relevans og berettigelse i markedet.



butikkens koncept     
Via Store Magic omsættes og synliggøres butikkens 

hovedkoncept i et fysisk udtryk, således at selve 

butikken fra vindue til bagvæg udgør en autentisk 

3D virkeliggørelse af sit brand og hovedbudskab – i 

en form som umiddelbart appellerer til kundernes 

emotionelle præferencer. Mindst lige så afgørende 

som selve varen er det, at kunden forlader butikken 

beriget med en autentisk oplevelse.

Hermed bliver butikken den primære og helt cen-

trale kommunikationsplatform i differentieringen og 

kampen om kunderne. Og butikkens iboende po-

tentialer: beligggenhed, fysisk størrelse, direkte kun-

dekontakt og den helt unikke mulighed for rent fy-

sisk at omfavne kunden med sit budskab udnyttes 

optimalt.

butikken er der 

– så hvorfor ikke udnytte dens 
salgsstimulerende 

potentiale



from a need to a 
want culture

Kundens opmærksomhed skal fanges på et splitsekund og budska-

bet skal være klart og entydigt. Ellers er der kun ringe chance for at 

trænge igennem den stadigt stigende informationsstøj.

Fokusering er et Store Magic nøglebegreb: Fortæl kun én unik histo-

rie på én overbevisende måde. Det er dét budskab og måden det 

formidles på, der skal overbevise kunden om, at hun skal vælge din 

butik. Fokus er at vælge og satse på det væsentlige. 

Fokus tydeliggør budskabet og øger muligheden for at skaffe den 

fornødne opmærksomhed. 

keep it simple 
– der kæmpes i forvejen om 

at skabe opmærksomhed

focus



the future is about   

deselection

differentiation

Store Magic skaber differentiering – en nødvendig differentiering i et 

marked præget af alt for mange og alt for ens varer.

Den, der adskiller sig, skaber opmærksomhed. Og butikken er et 

både oplagt og potent redskab til differentiering.

Differentiering skal udspringe af og ligge i forlængelse af butikkens  

hovedkoncept. Det er en måde at formidle sit budskab på. En særlig 

vinkel på budskabet. Differentiering kan skabes og synliggøres i alt 

fra sortiment, vareeksponering, salg og service til kunderelationer og 

fysisk indretning.

Det er afgørende, at differentieringen opleves som en troværdig og 

selvfølgelig kvalitet ved hovedbudskabet – den må ikke have karak-

ter af påklistret skal.



the good store 

creates within you a strong 

retail desire

Stadig flere købshandlinger initireres og styres af lyst og ikke som 

tidligere af basale behov. Den nye forbruger vælger produkter og 

butikker, der matcher selvopfattelsen, hvor man tidligere definerede 

sig via sine ejendele. Det flytter fokus fra det materielle produkt til de 

følelser, produktet og butikken evner at vække hos forbrugeren.

Lyst og begær planlægges ikke, men opstår spontant i mødet med 

attraktionen. Dog kan minder og erindringer om det attråede også 

styre lystbetonede handlinger.

Det er butikkens aktuelle og presserende opgave at stimulere for-

brugerens lyst til at betræde netop denne butik via et koncept, en 

kultur og et sæt af værdier, der matcher forbrugerens selvopfat-

telse. 

desire



an environment 

that talks to the senses

Ønsket om forkælelse er et vitalt element i nutidens forbrugerad-

færd. 

Positiv, sanselig stimulation virker som forkælelse og rummer 

stor emotionel tiltrækningskraft. Når syns-, høre-, lugte-, føle- og 

smagssans stimuleres, oplever vi en mental tilfredsstillelse, som 

skaber åbenhed og parathed overfor det, der besidder de sanse-

lige kvaliteter.

Sanseapparatet udgør vores stærkeste kommunikationsredskab. 

Jo flere sanser, der påvirkes og aktiveres, jo større effekt. Den der 

evner at tale til sanserne, får den største opmærksomhed.

Jo flere sanser butikken evner at stimulere, og jo større sanselig 

appel der kan etableres, jo større tiltrækningskraft har den, og jo 

større velbehag og købsparathed skaber den hos kunden.

Store Magic lægger stor vægt på at indbygge og fremhæve rele-

vante sanselige kvaliteter.

 

sensation

create a strong

vibrant in-store 

environment



customize – your 

customers will love it

I stadig højere grad identificerer vi os gennem tilhørsforhold til spe-

cifikke miljøer, communities eller klaner med egne præferencer, 

‘hots’ og ‘nots’. Men behovet for at føle sig udvalgt er så gammelt 

som detailhandelen. ‘Personlig betjening’ er et klassisk kundeser-

vice-begreb så aktuelt som nogensinde, nu især som begrebet 

‘customizing’, uanset om scenen er elitens luksusmekkaer, main-

streambutikken eller sidegadens sub-shop.

Butikkens fornemste opgave er at gøre noget særligt for den en-

kelte kunde. Butikken skal kende sine kunder og vide præcist, 

hvad der får hver og en af disse til at føle sig hjemme i denne butik. 

Butikken skal se det som sin opgave at sikre, at kunden forlader 

butikken med en relevant og autentisk oplevelse. Det er denne 

oplevelse, der får kunden til at vende tilbage.

Store Magic skaber involvering – det særlige kundetilhørsforhold til 

butikken, som er det moderne udgangspunkt for kundeloyalitet – 

uanset om det drejer som om 1-to-1 eller 1-to-all. 

 

involvement

selling a lifestyle 
– giving the customer 

something to aspire to



thewantbased shopping 

have to provide the 

thrill that the consumers 

get from entertainment and 

nights in town

Den der overrasker, pirrer og vækker nysgerrighed  får opmærk-

somhed. I dag skal der ofte et markant og overraskende element til 

for at trænge igennem budskabsvrimlen.

Store Magic opererer derfor bevidst med den wow-effekt, som 

overraskelsen rummer, uanset om det foregår i butiksvinduet, på 

gulv eller bagvæg eller mere subtilt som element i sortimentspolitik 

eller kundeservice. 

Overraskelseselementet virker dog ikke alene – i form af en tom 

gestus – kun når det udspringer af det basale butikskoncept giver 

det mening og har effekt.

thrill

dressed to 
impress



fase III

butikkens 
kommunikationsplatform

omsat i 3D som et 
unikt visuelt univers

store magic 

store magic processen

fase I fase II

butikkens 
kommunikations-

platform

konkretisering af 

kernekompetencer 
og –værdier

identifikation af 

butikkens 



 

make it big
kompetence

focus

dominans

styrke

Make it big – et fiktivt koncept, som kunne være relevant for bu-

tikker med relativt anonyme varer, fx. basisprodukter, for butik-

ker med et stort og vanskeligt overskueligt sortiment, for butikker 

med et immaterielt hovedbudskab eller for butikker, der opererer 

i et marked med for mange udbydere.

Konceptet konkretiseres og visualiseres.

 

Konceptet omsættes efterfølgende til et rumligt udtryk.

store magic                
     koncept

et fiktivt 
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focus
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bagvæg

kundeservice

facade

plandisponering       make it big




