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|| Efter at Louise Byg Kongsholm,
direktør i Pej Gruppen, og
medforfatteren Martin Frederiksen
udgav »Cross Channel« i 2014, har de
holdt foredrag for cirka 5000 fagfolk
ved alt fra små møder i cityforeninger
til større konferencer. FOTO: TOM LAURSEN

Opfølger til bogsucces er på gaden
Detailhandlen har været gennem en mindre
revolution omkring netsalg, konstaterer Louise
Byg Kongsholm fra Pej Gruppen
AF BRIAN KJÆR ANDERSEN

bri@herningfolkeblad.dk

BOGUDGIVELSE En fagbog med kraftigt Herning-islæt er kommet på gaden
denne sommer. Det drejer sig om bogen »Cross Channel 2«, som Pej Gruppens direktør Louise Byg Kongsholm
har skrevet sammen med den digitale
iværksætter Martin Frederiksen.
Emnet er detailhandel og ikke
mindst perspektiverne i at sælge varer i en fysisk butik og samtidig sælge
på nettet. Det var også emnet for den
første bog, »Cross Channel«, som på
to år er blevet udsolgt i nu tre oplag.
- I stedet for at udgive et fjerde oplag
har vi valgt at skrive en ny bog med
opdaterede nøgletal, nye case stories
og ny inspiration fra udland og indland. Det er langt mere relevant, og
detailhandel er under så stor og hurtig forandring, at en to år gammel bog
kan være på kanten af fortiden, siger
Louise Byg Kongsholm, som glæder
sig over den positive modtagelse af
den første bog og de mange, som har
forudbestilt 2’eren.

God indgang til nye kunder
Pej Gruppen, som har sit kontor ved

Hammerum, lever af at rådgive om
trends i livsstilsbrancher som design,
mode, interiør, fødevarer og detailhandel.
Louise Byg Kongsholm bekræfter, at »Cross
Channel«-bogen
har
været
en god indgang for Pej
Gruppen til at
komme i dialog med kunder.
Den nye udgave
blev således også
lanceret, da virksomheden holdt en
stor retailkonference
for fagfolk lige op til
sommerferien.
- Bogen har helt klart
betydet, at vi både har fået
en masse foredrag og fået
konsulentopgaver af større
karakter end før, fortæller
hun.

En lille revolution
Formålet med bogen er at give
en forståelse af den digitale udvikling og ikke mindst den ændrede

forbrugeradfærd og købsproces. Ifølge Louise Byg Kongsholm ser hun og
medforfatteren gode fremtidsmuligheder for de fysiske butikker. Men for
mange skal det være i forening med
også at sælge sine varer på nettet. Det
har rigtig mange fået øjnene op for i
løbet af de seneste par år.

- Da vi skrev den første Cross Channel-bog i 2014, var digitaliseringen i
butikkerne i sin opstart. Mange arbejdede med nethandel, men kun få
gjorde det godt. Siden har der været,
hvad vi kalder en lille revolution, for
der er virkelig sket meget på to år,
siger Louise Byg Kongsholm og uddyber:
- Man kan sige, at når selv guldsmede og optikere er begyndt at koble
nethandel på, så er det nok ikke noget,
der går over.
Forfatterne til bogen mener ikke,
at alle nødvendigvis skal sælge på
nettet. Men de mener, at man er
nødt til at forholde sig til den
enorme udvikling, der sker.
Louise Byg Kongsholm
oplever, at nogle af de
butikker, som ikke
kobler sig på nethandel, i stedet arbejder målrettet
på at tilbyde
unik kundeservice.
Taberne i
spillet er
»den bløde mellemvare«. Der er
ikke længere plads til
den middelmådige butik med
den middelmådige beliggenhed og
priser og personale, som ikke er spe-

cielt skarpe. Så man er nødt til at tage
stilling, for det ruller virkelig derudaf,
påpeger Louise Byg Kongsholm.
Hun har i øvrigt allerede en aftale
med cityforeningen i Herning om at
præsentere den nyeste viden på området for de lokale detailbutikker.

: fakta
DE GODE
EKSEMPLER
I den nye bog »Cross
Channel 2« gives en række
eksempler på virksomheder, som har succes med at
sælge deres varer både på
nettet og i fysiske butikker.
Der er case-historier på
disse virksomheder: Bolia,
Risteriet Coffee, Coop,
Interflora, Moods of Norway,
PWT, Løbeshop og Synsam
samt en række mindre
historier om både offline og
online koncepter, der forsøger at bygge bro mellem de
to verdener.

