
STYRK SAMARBEJDET MED 
RETAILERNE 
 

MED SHOPPER TRENDS 2016  

SHOPPER TRENDS 2016 STILLER 
SKARPT PÅ: 

 

• HVORDAN ER 
SHOPPERADFÆRDEN? HVOR OG 
HVOR OFTE HANDLER 
FORBRUGERNE? 

 

• HVOR STÆRK ER BUTIKKENS 
STORE EQUITY? 

 

• HVILKE FAKTORER PÅVIRKER 
SHOPPERNES VALG OG 
VURDERING AF BUTIK? 

 

• HVORDAN ER KÆDERNE 
POSITIONERET PÅ DAGLIGVARE- 
OG CONVENIENCEMARKEDET? 

 

• HVOR LOYALE ER KUNDERNE 
OVER FOR DE ENKELTE KÆDER? 

 

 

 

 

 

 

 

FÅ INDSIGT OM RETAILERNE 

Shopper Trends tilbyder 
dybdegående og komplet analyse 
af den skiftende købsadfærd i 
dagligvarehandlen. Den giver 
information om hvor, hvornår og 
hvor ofte forbrugere besøger 
forskellige butikker, og hvordan 
de opfatter kæderne. Rapporten 
giver indsigt i købsadfærdens 
nøgleaspekter. 
 
Avanceret modellering benyttes 
til at identificere de bagved-
liggende drivere, som er 
afgørende for kundernes valg af 
butik. 
 
Ved at forstå, hvilke faktorer der 
er vigtigst for shopperne, kan 
forhandlere og producenter 
sikre, at deres strategier er 
skræddersyede til at møde deres 
kunders behov. 
  

 

 

BEDRE RELATION TIL KÆDERNE 

Forhandlere og producenter bygger 
et stærkt partnerskab baseret på et 
fælles mål om forståelse af 
købsadfærd. Shopper Trends kan 
sætte dig i stand til at hjælpe 
kæderne på vej mod mere 
relevante marketingstrategier og 
øget loyalitet i deres kundebase.   

OUTPUT 

PDF rapport baseret på online 
survey blandt 1200 respondenter. 
 
Rapporten er på engelsk. 
 
Rapporten udkommer omkring 1. 
marts 2016. 

PRISER 

 

Danmark (Dagligvarehandelen): 35.000 DKK 

Danmark (Convenience): 23.000 DKK - nedsat pris ved køb sammen med rapporten for DVH 

Sverige (Dagligvarehandelen): 37.400 DKK 

Sverige (Convenience): 21.500 DKK - nedsat pris ved køb sammen med rapporten for DVH 

Sverige (Personal Care): 21.500 DKK - nedsat pris ved køb sammen med rapporten for DVH 

Norge (Dagligvarehandelen): 38.800 DKK 

Spørg gerne om priser fra andre af de 50 lande, som udgiver Shopper Trends. 

RABAT: Der opnås rabat ved køb af flere rapporter og ved køb af Kend dit Marked/Market Trends 

For mere information, 
kontakt din Nielsen 
konsulent, tlf. 7788 2200 


