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Teenager



20 års
erfaring

130
Kollegaer

Aarhus
København

14
x E-handelspriser



Verticas Teenage Board



Hvem er Generation Z?



Er vokset op med en
Smartphone – har andet 
forhold til kommunikation (vil 
fx gerne onboardes på 
arbejdspladsen via sms)

Født 1997-2012

10-25 år

Mere sparsommelige –
de er/bliver formet af finanskrisen, 
covid, inflationen m.m

Den mest diverse 
generation nogensinde 

De er drevet af store 
moralske emner – klima, 
social retfærdighed m.m



Er de vigtige?



Hører de overhovedet efter? Derfor er teenagere 
vigtige for dig og din (fremtidige) forretning?

De bliver købestærke inden for det næste årti 

Men vigtigst – de er den mest influerende forbrugergruppe 

De influerer deres forældre og får overtalt deres forældre til at købe det, de ønsker sig 

Kilde: Mckinsey 2020

Deres forældres generation bliver mest påvirket af deres nære relationer

og vupti –
dobbelt virkning



Måske jeg hellere skulle læse lidt mails? Nej for det 
er også relevant for dig i en B2B-virksomhed:

De ældste Gen Z’s er allerede på arbejdesmarkedet – og sidder som indkøbere eller influerer indkøberne

Mange blev overraskede, da Millenials entrerede – den overraskelse kan man undgå med Gen Z

De er digitalt indfødte og forventer lette digitale muligheder – også når de er på arbejde 



Customer expectations:
Sådan er Gen Z som forbrugere



Favoritkanaler til shopping – inspiration og fysisk

Gen Zs, on the other hand — they want to shop across 
both types of channels all the time. So they might go 
online while they’re at school, look at something there, 
then decide they want to go to the store for fun, enjoy 
the experience. They see something; they haven’t made 
a purchase yet. They get home; suddenly they see an 
Instagram ad for their new favourite beauty brand, and 
they hit “shop now,” and they purchase through 
Instagram. But that shopping journey touched on brick 
and mortar, it touched on e-commerce online on their 
laptop, and it touched on mobile. It’s a holistic 
experience. (Mckinsey 2020) 



Hvad tror du på?

Brands skal mene 
noget 

Være social ansvarlige 
og turde mene noget

Det var nyt for 
Millenials – men Gen Z 
forventer det 





De elsker genbrug

De vil have value for 
money

De vil have kvalitet De sparer gerne op 
til det rigtige

Thrift shopping may seem like a quintessential Gen X or Millennial hobby, but Gen Z  is teaching us that the trend is 

not a trend at all. In the last few years alone, Gen Z showed the biggest jump in secondhand clothing purchases 

compared to older generations. They bought 46% more used items in 2019 than in 2017. (Gen X 18%, millennials 

37%)

Zconomy



Make it personal

Er vokset op med 
personaliserede adds 

Forventer 
personalisering og 
convenience af alle, de 
køber hos 

Er mere villige til at give 
information/data om 
dem selv



Money, money, money… AKA spending habits



If I was a rich girl

Så mange penge har teenagere:

Totalt forbrug (årligt): 18.200 DKK

Nr. 1: 21% forbrugt på tøj

Nr. 2: 20% forbrugt på mad

93% af forældrene siger, de bliver 
påvirket af deres teenagere i forhold til,
hvad de køber i deres husholdning 



Kolde kontanter



I am a material 
girl …

Favoritbrands

Skincare: Cerave, The ordinary

Makeup: Glossier, Morphe 

Apparel: Nike, Converse, Adidas

Loooves gaming



Hvad gør deres favoritbrands 
– og hvem er de?





Glossier 



CeraVe- the power of influencers 

Masseproduktet der ikke er insta-venligt

Det budgetvenlige valg 

#Drugstoreskincare #Affordableskincare

Hyram (TIKTOK´er) spredte hype – 6.8 mio followers

#CeraVe – 826.1 mio views



The good old book is back 

Booktok blev en ting

Unge der læste op for hinanden – og græd 

Og pludselig blev bøger hipt igen 

Følelser og finde fællesskab i det “nørdede”



Fremtiden



Det kan du gøre

Sådan får du deres 
interesse

Hvem er du: Hvad er 
din historie, dit 
purpose, hvilket 
problem vil du løse? –
Du behøver ikke at 
donere alt væk, men 
du skal have en sag.
Og de vil vide, at du 
synes, sagen er 
vigtigere end din 
bundlinje.

1 2 3 4 5

Sådan får du dem 
som kunder

De er ligeglade med 
reklamer – de vil have 
anbefalinger fra 
venner og influencere,
de stoler på. Du skal 
opbygge relationer 
med dem – gerne 
igennem, how-to’s, 
fotokonkurrencer etc. 
Også fysisk – med 
gratis prøver, in-store 
vouchers osv.

Sådan gennemfører 
de første køb

Det skal være så 
simpelt som muligt 
(gerne 1 click), og 
returneringen skal 
være nem.

Sådan bliver de loyale 

Dit brand skal følge 
sit purpose, dernæst 
skal det være nemt at 
komme igen og helst
billigere end andre
alternativer.

Sådan får du dem til 
at anbefale til andre

De anbefaler til deres 
venner - så bed dem 
om at “spread the 
word” (de elsker 
referral discounts),
lav content, de ønsker 
at dele



De vigtigste pointer

De er den mest 
influerende gruppe i

forhold til øvrige
generationer – store 

salgsmuligheder

De er drevet af etik og 
følelser – tænk nyt i

din branding 

De benytter teknologi 
og kommunikation på 

nye måder – tilpas 
dig 

De er faktisk vilde 
med den fysisk butik
– men den skal være 

en oplevelse 

De er vilde med 
genbrug og up/re-
cycling – så se at 

kom i gang



Og nu… the million dollar 
question!



Hvornår har du sidst talt 
med en teenager?





Det vidste New York Times heldigvis! Så de spurgte…

Let’s say you were having a conversation with your 30-year-old self or 
your 40-year-old self. What would you want to know? What would you 

ask your 40-year-old self?

De fleste ville gerne vide, hvordan deres mor og far havde det



Arhhhhh … come on



Kig forbi vores stand 
- og få brugertestet dit site af en teenager 


