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Fra Jylland til Kina

• Født og opvokset i Holstebro 1985.

• Uddannet ved Teko VIA UC i Herning. Januar 2006 - juni 2009.
Teko er Skandinaviens største Design & Management skole indenfor Fashion, Design og
livsstils industrien. Uddannet i Retail Design and Management (Visual Merchandising).

• Paustian A/S i København. (Intern / Salgskonsulent). December 2009 - februar 2011.                                            
EXPO Verden’s udstillingen i Shanghai juli 2010.

• Paustian International i Shanghai. Februar 2011 - januar 2016.                                            
(KAM, Sales Director, Managing Director).



8 år i Kina

• Senab Interior i Shanghai. (Sales Director) Januar 2016 - januar 2018.                                         
Svensk firma. Senab er Skandinaviens ledende leverandører af totale interiør koncepter til
kontrakt markedet, specialiceret i kontorer, hoteller, restauranter og shops.

• Wallvision i Suzhou / Shanghai. (Managing Director) Januar 2018 til nu.                                           
Svensk firma. WallVision designer, producerer og markedsfører premium tapeter og anden
vægbeklædning. Etableret i 1905 og med en årlig indtjening på godt en halv milliard DKK. 
WallVision er europæisk markedsleder med en markedsandel på over 50%. Der 
eksporteres til mere end 75 markeder i hovedsaglig Europa, USA, Rusland, Kina og Asien.

• 30 ansatte i Kina, omsætter for lige knap 30 millioner DKK. 300 forhandlere rundt omkring 
i Kina, HK og Taiwan. 3 egne butikker. 





The highway, not my way

• Vær ydmyg. Hvem kan kalde sig Kina ekspert?

• Fokusset blev B2B af flere årsager.

• Bedøm dit produkt i en ny kinesisk kontekst. Målgruppen og potentialet er ikke automatisk 
det samme som i Europa.

• Lad dig ikke forblænde af potentialet, hold fokus. 

• Vær fleksibel. 





Turn around

• Markedet, hvad er der sket siden opstart i 2011.

• Tapet industrien i Kina er dykket ca. 50% siden 2013, hvad gør man så?

• De kinesiske ansatte.

• Vær broen mellem HQ og Kina kontoret.

• Hvordan sælges importerede produkter. Import. Byggemateriale vs Design.



Ny strategi

• Pris strategi - Globalt, lokalt, E-com og Asien.

• Wallvision’s mange brands: 

- Boråstapeter

- Engblad & co

- Cole & son

- Wall& deco

- Mr Perswall

• Individuel brand strategi.



Før 

Efter



Ny strategi

• Distributører døden. 

• Branding.

• Vores kunders forretningsmodel skal vurderes.

• Få styr på dine forhandlere, evaluer dem og hjælp dem!

• Kæmp for mere selvstændighed i din kinesiske organisation, jævnfør digitalisering.



Ny strategi

• Overvej produkter der er tilpasset til den kinesiske forbruger.  

• KOL

• Mød den unge forbruger.

• Service, service, service. Hvor er du unik?

• Lukning af egne butikker. 

• Showroom i Shanghai Q3 2019.





Kommunikation

Shanghai Roastery er den første Starbucks i Verden til at præsentere reality oplevelser til
deres kunder. Kunderne kan dowloade en app og få en helt ny og detaljeret informations-
oplevelse. 



Inspiration

• Hvordan vi kan bruge Starbucks eksemplet i vores forretningsmodel?

• Lad dig inspirere af markedet.  



Interaktion

• Smart shop vinduer: 24-7

• Smart priser

• Smartoplevlser: Customized smart display hylder.

• Smart anbefaling: Virtual fitting room.



De unge kinesere

Post 80’s generationen                     Post 90s generationen





Et par facts

• I perioden 2016 – 2020 vil ca 50 millioner nye hustande blive middle-upper classes. Halvdelen af dem
bosiddende udenfor Kina’s top 100 byer*.

*BCG





Eksempel: Online kunder’s vej til vin



Kina’s New Retail



Personalization & Customization



Citat

We will persistently stick to the principle of “Customer first, employer second and 
shareholder third”. 

– Jack Ma

“If the customer is happy, the business is happy, and the shareholders are happy.”



Tmall

• Tmall er en del af Taobao, hvor alle kan åbne en online shop. (B2C)

• Lovet bytte og returnering service, uden grund indenfor 7 dage. 

• Original produkt garanti.

• Efterspørgsel på premium produkter er stigende og et fokus for Tmall.



Tmall – Tapet industrien

• Tmall har 55 tapet butiker registret.

• Utallige butikker på Taobao.

• Størstedelen af produkterne befinder sig i prislejet 10 - 150 RMB



Tmall overvejelser

• Real Estate kost for fysiske butikker vs pris af Tmall butik.

• Udfordringen med parallel import.

• Hvad tilbyder du i dine fysiske butikker kontra online. Service / pris / produkt.

• Overvej dit produkt sortiment en ekstra gang.

• Brug det som branding, brug det som kontrol af RRP (Vejl. Udsalgspris).



E-Com

• Tmall shop under WallVision

• The Beast. En Online koncept butik som tilbyder ny moderne, chic, Shanghainese lifestyle. 

• Haohaozhu. En forholdsvis ny spiller. Etableret i marts 2015. En home sharing social 
platform som fungerer som mobil app og en Haohaozhu guide home new media.                          
De ønsker at skabe en platform hvor kinesiske forbrugere udveksler deres indretnings-
ideer. Haohaozhu lancerede i 2018 en O2O business model, hvor planen er at åbne 5 
fysiske butikker i Kina. 

• Wechat



Online planer i indeværende år

• Nyt Tmall shop design.

• Kontrolleret og balanceret prisstrategi for O2O.

• Tmall marketing.

• Forbedre samarbejdet med Haohaozhu.



Konklusioner

• Vejen til målet.

• Forstå at lytte til forbrugeren.

• Præsenter nyheder med det samme, hvis muligt før Europa på enkelte produkter.

• Lad forbrugeren leve dit brand.

• Den kinesiske forbruger forventer og imødekommer konstant forandring.

• Kina’s GDP vækst er drevet af forbrug, som efterhånden er drevet af Millenial forbrugerne.

• Disse forbruger er at finde overalt i Kina, ikke kun i Shanghai. 

• Data gør det nemmere at forstå forskellige regioners præferencer og behov, dog skal man 
ikke stole på alt tilgængelig data. 



Konklusioner

• Mangel på tiltro, betyder at kineserne gør sig grundig research før de køber. Størstedelen 
af forbruget gøres online. 

• Integreret O2O er en nødvendighed.

• Der forventes personalisation og customization, men beskyttelse af ens privatliv kommer 
til at fylde mere og mere. 

• Den kinesiske forbruger udvikler sig konstant. Fokusset er skiftet til at prioritere Premium 
produkter og leve et mere afbalanceret, sundt og familie-centreret liv. Det vil være 
afgørende at vi som virksomhed forstå og reagerer på disse ændringer i forbrugsvaner for 
at vinde forbrugeren.
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