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Matas har gennemgået en markant retail transformation

4-årig digital 

transformation

4%

96%

2018

Brick & Mortar retailer

28%

72%

2022

Omnichannel retailer

Butikker Butikker

E-commerce E-commerce



Strategisk afsæt: Matas’ målbillede for at blive danske kvinders 
foretrukne digitale destination

#1
Matas.dk har det stærkeste udvalg af stærke brands og har løbende 
spændende nyheder, jeg kun finder hos Matas

#2
Matas.dk tilbyder den bedste rådgivning, der gør det nemt at finde de 
produkter, der passer præcist til mit behov

Matas.dk giver mig den hurtigste og nemmeste bestilling og levering, og 
jeg oplever altid at have gjort en god handel

#3

Hos Matas får jeg den  

nemmeste og bedst 

sammenhængende 
købsoplevelse på tværs 

af digitale og fysiske 

kontaktpunkter

#4



Men hvad er vores definition på Omnichannel?

Vi vil skabe konkurrencefordele

ved at levere sublime købsoplevelser

på tværs af vores kanaler



1

2

3

Fire konkrete eksempler på sublime kunderejser

4

Digitale hylder og samme dags levering

Hudtest – ny digital omnirådgivning

Webshop med “5 minutters levering”

Digitalisering af konkurrencefordelen, rådgivning



#1 Digitale hylder



#1 Digitale hylder – fuldt integreret i vores POS



#1 Digitale hylder – til nyt niveau med lynhurtig levering



#2 Butikkerne – ‘brandede’ pakkeshops



#2 Butikkerne – kan også levere exceptionelt hurtigt



#3 Rådgivning – vores konkurrencefordel gennem årtier



Materialisterne rådgiver online kunder 

fra mobil app

#3 Rådgivning – digital videorådgivning fra butik



#3 Rådgivning – ekstrem god kundefeedback

Rates 4,9 out of 5

Conversion rate index 250

Basketsize index 180



#4 Digital hudtest – binder kanalerne sammen på nye måder



#4 Digital hudtest – markant bedre kundepersonaliseret oplevelse
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Hvordan måler vi succes på vores omnichannel initiativer?

Omnikunder sidste 12 måneder

Mersalg pr. omnikunde

Digitalt afledt salg i butik

Men vigtigste KPI er: NPS – skaber vi ambassadører?



Vores NPS er steget markant i takt med vores digitale transformation

E-handelsanalysen 2022 – 1. halvår NPS score Matas 2017-2022



Matas.dk er den 2. mest populære webshop i Dnmark med et stærkt brand

Rank Brand

1 Lego

2 Rema 1000

3 MobilePay

4 Lurpak

5 Anthon Berg

6 Audi

7 Volvo

8 Änglamark

9 Kærgården

10 Rynkeby

20212017

Rank Brand

1 Rema 1000

2 Lego

3 Matas

4 MobilePay

5 Lurpak

6 Netflix

7 DR

8 DRTV

9 Ikea

10 TV2

Stærk digital performance 

løfter hele brandopfattelsen



Hvad er vores tanker om fremtiden
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Realtids omnidata is KING

Mobile devices genopfinder butikken

Meget mere personlig rådgvining digitalt

Ingen har været der før –

Partnerskaber bliver afgørende



Danmarks førende e-handelshus og leverandør af ambitiøse og 

prisvindende B2B- og B2C-webshops – der konverterer.

▪ Bizzkit Commerce▪ Stiftet i 2002 ▪ 197 medarbejdere



True partnership

Et samlet team med samme vision og

innovation som vores fælles rumraket!

x



Team Matas

Backend

Frontend

Arkitektur

Projektledelse

Strategi & 
Management

Bizzkit

UX & Design

SEO & 
Analyse



1. Et komplet team

2. Strategisk forståelse for Matas forretningen

3. Udgangspunkt i trends

4. Innovationsbudget

5. Continuous Improvements

Brief

Scoping

Estimering

Pris

Eksekvering

x



Innovationsprocessen starter her…



Live Shopping Rådgivning 


