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Excutive	summary	
Whiite is a minor Danish producer of high premium fashion clothing. The Value Proposi-

tion is classic modern clothing of high quality for career women to be worn at work, for 

cocktail parties and at home. The differentiation parameters are timesaving for busy 

women at high quality (stay elegant) and low social risk at the same price level as their 

competitors.  

As Whiite has experienced a major setback due to the financial crisis in 2008 and for-

ward with losses mainly in South Europe, Whiite has been focusing on the near markets 

in north Europe and Benelux. Due to existing novel markets Whiite needs to widen its 

focus on new markets or products to obtain a critical mass of business. The chosen 

growth strategy is new markets where Poland fits into the strategy ao. geographically.  

During the financial crisis Poland has had a positive economic growth with an increasing 

middle and upper class.  This tendency seems to continue during the coming years. As a 

EU-member and increasing integration with the German and EU as such there will be 

more high value jobs in Poland which will increase the target segment of polish career 

women. The estimated high value target market in Warsaw and surroundings is app. 

330mill. DKK and in Poland of app. 1 billion DKK. which makes the market an attractive. 

The apparel market is in general a high competition market primarily in the Fast Fashion 

and mid-market. Only few Danish fashion producers are represented in Poland. In the 

high premium market the competition is less strong especially among the normal Danish 

competitor brands. There are therefore some “first mover” advantages for Whiite. It is 

recommended to engage with a distributor or alternatively with an agent (less risk). 

The Polish culture and design taste is very similar to the Danish. Whiites products can 

therefore be sold in Poland without major adjustments. In general there is a positive 

attitude to Danish classic design especially in the target segment, which is more inter-

national in general. Most of the companies’ excisting strategies as eg. PR promotion 

could be used in Poland.  It is estimated that with a focused sales effort Whiite will ob-

tain a breakeven (contribution margin cover start-up cost) within a little more than a 

year and possibly reach a target turnover of 2 mill. DKK within app. 2 years. It is there-

fore recommended that Whiite enter the market with caution (close follow up) on per-

formance and monitoring risk.  
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1.	Indledning	referenceramme		

1.1. Opdrag og formål: 

Whiite er den del af HTM Group, som består af børnetøjsmærket ”Miniature” og mode-

tøjsmærket til karrierekvinden ”Whiite” (HTM, 2014). Virksomheden startede i 2002 

med salg af børnetøj, og i 2003 blev virksomheden udvidet både ejermæssigt og med 

tøjmærket Whiite. Whiite eksporteres i dag til flere lande, men er stærkest repræsente-

ret i Danmark og på nærmarkederne i Norden og i Beneluxlandene. Som mærke var 

Whiite i stærk vækst frem til finanskrisen i 2008. Med finanskrisen måtte HTM realisere 

væsentlige tab på primært sydeuropæiske kunder (Henrik Eppers fremover HE), ligesom 

store usolgte dele af kollektionerne betød en relativ stor lagerbeholdning, samt mang-

lende mængderabatter fra aflysning af ordre fra allerede engagerede producenter. Den 

samlede omsætning i HTM Group (fremover HTM) ligger på ca. 50 mio. kr. årligt, hvor 

Whiite står for ca. 15 mio. kr.. Virksomheden er både i dansk og international sammen-

hæng en af de mindre modetøjsvirksomheder. HTM placerer sig strategisk i en niche i et 

af de mere lukrative segmenter af tøjmarkedet med relativ lav omsætning, men høj 

dækningsgrad. Whiite leverer tøj af høj kvalitet i segmentet for den travle klassiske kar-

rierekvinde og til en relativ høj pris. Mærket placerer sig således i den høje ende af 

Premium markedssegmentet. 

Strategien for Whiite blev i lyset af den finansielle krise lagt om for at tilpasse omkost-

ningerne til markedsmulighederne og for at finde Whiites position i et marked med del-

vist ændrede efterspørgselsmønstre.  

Whiite havde frem til 2011 skiftende strategier, men igangsatte i 2011 en turn around 

med en klar fokusering ift. brand (mærkets DNA) samt positionering af mærket på det 

danske tøjmarkedet og på nærmarkederne (HE). Dette arbejde er kommet langt, hvor 

der nu igen er rum til at ekspandere for at sikre en højere rentabilitet ved at drage for-

del af Scale of Economy. I 2013 var første år siden 2008, hvor Whiite bidrog til dækning 

af virksomhedes fællesomkostninger. En udvidelse af markedsporteføljen med det pol-

ske marked med en stigende middelklasse og generelt stigende købekraft vil være et 

muligt fremtidigt nærmarked for eksport af dansk modetøj til kvinder i premiumseg-

mentet.  
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1.2. Problemidentifikation og emneområde 

Emneområdet, som udgør den vide indgang til markedsføringsplan, kan defineres bredt 

som ”modetøj på det polske marked”. I analysen i det praktiske seminar (Lars GH, 

2014) blev afdækket en bred tilgang, hvor emneområdet blev indsnævret til et problem-

felt om ”eksport af dansk modetøj til kvinder i Polen”.  

Markedet i bred forstand er væsentligt bredere end blot modetøj. Det omfatter også 

substituerende produktgrupper, der kan opfylde de samme behov hos kunden som mo-

detøj – såsom smykker, ting til hjemmet, biler mv. (se kap. 3). Der sælges drømme og 

anerkendelse/prestiges, der bl.a. knytter sig til et produkt i premium- og luksussegmen-

terne. Konkurrenterne må derfor ses bredt, idet køb af modetøj i forbrugernes budget 

konkurrerer med andre produkter, der ligeledes opfylder forbrugernes behov for social 

anerkendelse. 

Whiite kan, som mindre udbyder uden væsentlig markedspower, ikke flytte forbrugsva-

ner, men skal være opmærksom på trusler og muligheder ved en bredere tilgang til de-

finitionen af markedet. Alligevel begrænses opgaven til modetøjsmarkedet i snæver for-

stand, bl.a. som følge af Whiites meget begrænsede segment og størrelse i markedet. 

En nærmere gennemgang af den nødvendige afgrænsning af markedet med udgangs-

punkt i både ”produceres criterias” og ”consumers criterias” er i kap. 3. 

Valget af Polen, som målmarked, skal ses i lyset af, at landet gennem finanskrisen har 

kunnet udvise relativ høje økonomiske vækstrater, og at der som følger heraf er en sti-

gende middelklasse med stor købekraft primært koncentreret om de store byer, jf. kapi-

tel 6.1. Whiite har ikke finansielle kræfter til hverken forward eller backward integration, 

produktekspansion eller yderligere udnyttelse af eksisterende markeder(HE), hvilket gør 

entreringen på nye geografiske markeder et nærliggende strategiske valg. Whiite har en 

relativ stærk position på det danske marked ved tilstedeværelse i fysiske butikker og 

webbutikker, men alligevel ses en stagnation i salget i Danmark, hvor det er meget 

svært at vinde yderligere markedsandele(HE).   

Generelt er det danske tøjmarked ikke kommet ud af stagnationen i 2013, hvor ”Ek-

sporten er lokomotiv for modebranchen” (DMOGT1, 2014), ligesom det nordiske marke-

det skønnes mere eller mindre mættet fsva. salg af Whiites produkter (HE). Det danske 

                                          
1 Dansk Mode og Textil, 2014, Nyhed 23-01-2014 
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tøjmarked er kendetegnet ved at detailleddet uden for de store main street butikker og 

kæder har svært ved at fastholde sin markedsandel og derved honorere sine kreditorer.  

I dette perspektiv er det nødvendigt at finde nye afsætningsmuligheder og -kanaler, 

som kan være øget onlinesalg, egne butikker, nye markeder mv. I 2013 klarede produ-

cent- og engrosvirksomhederne sig bedst, hvilket giver grund til optimisme og konsoli-

dering eller ekspansion (DMOGT1, 2014). Whiite oplevede da også i 2013 (HE) som før-

ste år i længere tid et positivt resultat, der bidrog til dækning af fællesudgifterne.  

1.3	Afgrænsning	af	problemfeltet		
Med udgangspunkt i den købedygtige kvindelige forbruger i premium segmentet kan 

kundegruppen primært afgrænses til kvinder i aldersgruppen 30-60 år bosiddende i eller 

omkring de største byer, dog primært Warszawa (LGH, 2014). Beklædningsmarkedet 

generelt i Polen er kendetegnet ved høj priskonkurrence og ved et relativt stort salg af 

modetøj fra outlets (Marketline, 2013). Det er derfor vigtigt, at højkvalitetsprodukter og 

pris rettes mod de segmenter, der gerne vil betale for produkter af god kvalitet eller 

deciderede luksusprodukter. Specielt rige polakker køber høj pris produkter indenfor 

bl.a. tøj, hvor der lægges vægt på høj kvalitet, prestige, tradition/historien, værdier, 

genkendelighed mv. Rige polakker lægger generelt mindre vægt på høj pris (KMPG, 

2012, s.17,20). 

Der er således gode muligheder i det polske marked i et voksende marked for højkvali-

tetsprodukter til en relativ høj pris, såfremt det er muligt at skabe kendskab til (aware-

ness), relevans/særpræg (mærkets vitalitet) og anseelse/dominans (mærkets styrke)2 

af brandet. Salg af en vare er meget mere end produktet (Aaker, 1996, bilag 1) og 

kræver markedsinvolvering i et stort marked som Polen, hvor købekraften dog er kon-

centreret i de større byer (kap. 5.2). 

Marketingsmikset danner en god ramme om emneområdet – markedsføringsplanen- 

hvor de 4 p’er er væsentlige beslutningsparametre.  Hertil kan lægges People (rette 

kompetencer, værdier, interne HR-funktioner mv.), Proces (service, tilgængelighed, in-

dividuel behandling mv.) og physical evidence (POP, udstyr, kvalitet, fysisk fremtoning 

mv.) (Kotler,31), som primært er vigtigt for en servicevirksomhed, hvilket Whiite er del-

vist.  

                                          
2 BrandAsset Valuator (Kotler, 2007), ”De fire grundsten.” 
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1.4	Problemformulering	
Med udgangspunkt i den overordnede indgang til etableringen af en forretningsstrateg 
bruges: 

Figur 1 En forretningsstrategi (Aaker, 2010,5) 

 

Udgangspunktet for en ekspansiv strategi for Whiites produkter til nye markeder er en 

vurdering af omkostningen ved at akkvisere kunder i de nuværende markeder sammen-

lignet med potentialet i det nye marked, og den finansiel kapacitet til at investere i nye 

markeder (HE3). Whiite er en lille udbyder med en begrænset målgruppe. Ifølge Poters 

generiske strategier (markedsfokusering) fordrer dette differentiering, men også fokus 

på omkostningsdrivere for at skabe lønsomhed. Med udgangspunkt i Ansoffs vækstma-

trice vil vækststrategien således basere sig på eksisterende produkter på et nyt marked 

ved en markedsekspansion. Omkostningsstrukturen ved relativ store fa-

ste/udviklingsomkostninger gør udvidet salg inden for de nuværende faste kapaciteter – 

både fysiske og medarbejdere - fordelagtige, så længe de variable omkostninger ikke 

stiger. 

I det praktiske seminar4 afdækkedes det polske marked som et mulig nyt marked for et 

dansk brand for modetøj til kvinder inden for segmentet high premium. Specielt afdæk-

kedes en høj købekraft inden for gruppen af kvinder i 40-60 årsalderen, i den 20 pro-

cent rigeste del af befolkningen og i en af storbyerne (primært Warszawa). Problemfel-

tet kan indsnævres til problemformuleringen/stillingen: 

Tabel 1. Problemformulering                  
Vil Whiite skulle entrere på det polske marked med den nuværende produktporteføl-

je? 

Problemformuleringen kan udbygges med nogle supplerende underspørgsmål bl.a. inspi-

reret af modellen i figur 1, der knytter sig til Whiite og HTM (interne faktorer), eksterne 

forhold både i afsætningsleddet og produktionsleddet og håndteringen af de afdækkede 

udfordringer.  

                                          
3 Refereres herefter til med ”HE” 
4 Lars Gade Holm, Praktisk Seminar, ”Eksport af modetøj til Polen, 2014 
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Tabel 2. Uddybning af problemformulering:    

Udarbejdelse af en markedsføringsplan for Polen for Whites nuværende produktportefølje: 

 Er værdiforslaget klar og tydelig med appeal for de polske målsegment? 

 Er positioneringsstrategien klar og konvertibelt til det polske marked? 

 Hvorledes er konkurrencesituationen? 

 Hvorledes skal markedsføringsstrategien understøtte en evt. markedsindtrængning i Polen? 

 Hvor er risiciene ved markedsindtrængning? 

 Hvilke afsætningskanaler vil være optimal for Whiite? 

 Er målsegmentet tilstrækkelig attraktivt for en markedsindtrængning nu og fremadrettet (business 

case)? 

Målet er en afdækning af markedsmulighederne i Polen for Whiite med afdækning af 

eksterne forhold på makro-, meso-, og markedsniveau og interne forhold om perfor-

mance og strategiske udfordringer med henblik på at udarbejde en markedsstrategi for 

Whiites eventuelle indtrængning på det polske marked (Aaker, 2010,s11). 

1.4	Betragtnings‐	eller	udsigtsniveau	
Marketingsplanen sigter mod udarbejdelse af en operationel afdækning af HTMs (Whiite) 

eventuelle entrering på det polske marked baseret på virksomhedens kapaciteter. Til-

gangen er en udefra analyse af Whiite og mulighederne i det polske marked baseret på 

en konsulenttilgang. Marketingsplanen ses fra HTM’s synsvinkel med anbefalinger base-

ret på praktiske og finansielle anbefalinger ved en langsigtet lønsumshed. 

2.	Teoretisk	analytisk	tilgang	
Den videnskabsteoretiske tilgang til analysen baserer sig på den metodiske tilgang på 

den ”analytisk-syntetisk” metode5. Med denne metode vil det være muligt, at ind-

kredse det overordnede brede perspektiv til en eller flere problemstillinger. Metodens 

hierarkiske eller deduktive (rationalisme) proces baserer sig på en divergent6 (åbne em-

net bredt ved bl.a. brainstorming) tilgang, der har til formål at tilvejebringe de mange 

delproblemstillinger eller nuancer i tilgangen til afdækning af det opstillede problem - for 

herefter at problemafgrænse ved en konvergent (indsnævringsproces) proces via analy-

ser eller en induktiv proces (empirisme). Den analytiske tilgang er baseret omkring be-

grebernes lovmæssighed, forklaring, forudsigelighed og kontrol - også kaldes kausalt 

deterministisk7 metode – positivistisk tilgang. Fordelen herved er tiltroen til de mange 

                                          
5 Flemming Cumberland, notat i materialesamling. 
6 Stig Ingebrigsten og Otto Ottesen; “Markedsføringsplanlægning og ledelse”;  Herefter Stig I. m.fl. 
7 http://www2.business.aau.dk/digitalAssets/52/52590_28.pdf 
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analytiske og empiriske metoders forklaringskraft. Dog er antagelsen om fuld viden om 

markedet ikke realistisk, hvilket kræver en vis grad af intuition og korrektion for den 

kulturelle dimension for at skabe en holistisk tilgang til analysen. Hertil kommer de for-

udgående antagelser om fx fuld konkurrence, uafhængige variabler, det rationelle men-

neske ikke holder generelt. Ligeledes vil analyser ofte baserer sig på en normalviden-

skabelig tilgang ud fra et eksisterende paradigme. Dette kan medføre fejlslutninger i 

krisetider, hvor grundvilkår eller paradigmet ændres. Hertil kommer en socialkonstrukti-

vistisk tilgang, hvor helheden kan forklares ud fra individet ved, at individet danner 

rammen om helheden, at viden er kulturelt og historisk betinget (socialkonstruktivis-

men).  

Det antages (syntesen), at den valgte problemstilling eller problemformulering kan be-

skrive eller udgør selve kernebeslutningsplatformen for fx Whiites beslutning om at ek-

sportere modetøj til det polske marked. Med de valgte analyser tilvejebringes en delvis 

belysning af problemstillingens enkelte elementer (deduktiv proces), som dog ikke ud-

gør fuld viden. Analyserne bidrager til forståelse ikke løsning af problemstillingen. De 

anvendte modeller og tilhørende empiri bidrager til at underbygge fortolkninger og kva-

lificerer intuitionen ved at bidrage til en partiel forståelse af problemstillingens elemen-

ter. Hertil anvendes modeller, hvor forklaringen er en analogislutning baseret på model-

ler og sekundære analyser. 

Med begrænsningen i den analytiske tilgang kan anvendes en hermeneutiske8/ fæ-

nomenologiske (forfortolkningen eller tommelfingerreglen) tilgang til forståelsen af 

den generelle sammenhæng (holistisk), som de enkelte analytiske delanalyser samlet 

set kan bidrage til – også kaldet ”det fortolkende paradigme”. Forståelsen af datamate-

rialet sker således gennem en proces, hvori betydningen af de enkelte datasegmenter 

bestemmes af datamaterialets overordnede og umiddelbare betydning (Kristiansen og 

Krogstrup 2002, 1739). 

Tilgangen til løsning - den problemløsende konklusion og den analytiske tilgang baserer 

sig på den kognitive og affektive(Stig I m.fl., 1993,s35) egenskaber ved personer, som 

har bidraget til nærværende opgave. Den delvise subjektive tilgang betyder, at der ikke 

                                          
8 Kaare Pedersen (herefter ”Kaare P.); Den hermeneutiske tilgang er en iterativ proces ved en forforståel-
se(fordomme)-fortolkning. Spiraltilgang til forståelse af problemet. 
9http://www1.gyldendal.dk/C125715A0066B9EC/E3EE446D9C921199C1257155005D85C2/0078f964e6ab9d
81c125715b0050355c/$FILE/Krogstrup%20-%20Kristiansen.%20Deltagende%20observation.pdf  
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findes ”en” løsning, men flere tilgange der forstærker forklaringsværdien. En faldgruppe 

ved den hermeneutiske cirkel er, at forskeren kan komme til overfortolke datamateria-

let. 

Tilgangen til analyse af Whiites entrering på det polske marked er ikke baseret på en 

brændende platform, som kan skyldes en disrupt begivenhed, men baseret på ”et 

gældende systems rammer”. ”Presset” er en in-sideout proces drevet af ønsket om pro-

fit og udbredelse af brandet (ejernes selvrealisering). Med dette udgangspunkt er der 

tale om et ”alt andet lige”, hvor analyserne baseres på den nuværende ”ligevægt” base-

ret på hændelser, hvorudfra der søges forklaringer og forudsigelser. Omgivelserne så-

som begivenhederne i Ukraine kan ændre eller påvirke ”ligevægtspunktet”.  

Konkluderende kan det tilføjes, at den Analytiske-syntetiske tilgang er den overvejen-

de analytiske tilgang, men at modeller har begrænsninger, der fordrer en mere holistisk 

tilgang med udgangspunkt i mindre modellerbare (empiriske ”beviselige”) forklaringer. 

2.1.	Undersøgelsesmetoder	
Til brug for belysning af den valgte problemstilling anvendes undersøgelsesmetoder, der 

induktiv/empirisk søger at forklare fænomener ud fra hændelser. Der kan tages ud-

gangspunkt i fire metoder. 

Eksplorative undersøgelser bidrager til at danne et grundlag for at gå dybere ned de 

uudforskede områder (divergente tilgang). Den eksplorative søgning er en del af en in-

formationssøgningsproces, hvor problemformuleringen forsøges indkredset ved at til-

fredsstille et diffust informationsbehov. På den måde adskiller det sig fra traditionel 

søgning ved ikke nødvendigvis at have et prædefineret mål. I fastlæggelsen af mark-

tingsplanen anvendes metoden til at indkredse nogle af de væsentligste problemområ-

der og variabler, som har betydning for sammensætningen af marketingsmikset eller 

andre beslutningsvariable, som søges belyst. Analyserne baserer sig på kvalitative in-

terviews, spørgeskema og bruger sekundære kilder og data. Modeller og data samt ana-

lyser vil være forbundet med et vist timelag, udarbejdet til andet formål mv. 

  
Beskrivende undersøgelser anvendes primært gennem opgaven til fortolkninger af 

eksisterende sekundære data (induktive proces), hvor et fænomen søges forklaret ved 

en kvantitativ beskrivelse. Dette kan lede til anvendelse af andre undersøgelsesmetoder 

– fx kvalitative undersøgelser af det fænomen, der søges forklaret. Beskrivende under-
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søgelser er ikke nødvendigvis objektive og kan i høj grad være påvirket af anvendte 

indsamlingsmetoder og anvendte definitioner – at man ikke stiller spørgsmål til den be-

skrivelsesramme, der anvendes10. Anvendelsen og fortolkningen af beskrivende under-

søgelser skal således altid fortolkes kritisk ud fra den sammenhæng, som dataene er 

defineret og indsamlet fra samt ud fra de anvendte metoder og analyser. Specielt mar-

ko- og mesoanalyserne beror på eksterne sekundære data. 

Forklarende undersøgelser går et skridt dybere og søger at forklare ”Hvorfor”. Dvs. 

forklarer og forudsige hændelser. I den forklarende undersøgelse anvendes teorien til at 

forklare de beskrevne fænomener. De teoretiske tilgange er således det redskab, der 

anvendes. Data vil blive udvalgt med baggrund i den teoretiske ramme, som søges veri-

ficeret. Det fordrer en kritisk tilgang, idet data kan blive udvalgt og analyseret, så de 

”passer” til teorien. Design af dataindsamling og undersøgelsesmetode vil ofte blive ud-

valgt i lyset af den anvendte teori, så de ønskede kausale sammenhænge eller årsags-

virkninger opnås. Sidst er den ændringsorienterede undersøgelsestype, som kræver at 

deltagerne selv foretager praktiske handlinger, hvilket ikke er tilfældet her. 

Udarbejdelsen af markedsføringsplanen og de anvendte teoretiske tilgange kræver 

en praktisk anvendelig og forståelig anbefaling om Whiite skal eksportere modetøj til 

kvinder til Polen og under hvilke omstændigheder og med hvilken risiko. En væsentlig 

del af data og analyser er baseret på sekundære kilder og undersøgelsesformen eksplo-

rativ og senere deskriptiv. For at forstærke validiteten og reliabiliteten i anbefalingerne 

anvendes flere kilder og modeller til at belyse de væsentligste områder. Kun i det tilfæl-

de, hvor det er muligt at tilvejebringe primære data og en kausal sammenhæng kan 

efterprøves, vil det være mulig at anvende den forklarende undersøgelsesmetode.  

2.2.	Dataindsamlingsmetode	(validitet	og	reliabilitet)	
Dataindsamlingen er tilrettelagt således, at de fleste makrodata, mesodata og data om 

HTMs økonomi er baseret på sekundære data og kvalitative baserede artikler fra andre 

virksomheder og branchepersoner/eksperter. De eksterne kilder danner grundlaget for 

den eksterne analyse af omverden – den eksplorative og delvist deskriptive analyse. 

Fordelen ved eksterne kilder er, at de er billige at tilvejebringe, ofte gennemarbejdede 

data (akkurate), tidsbesparende og nogle af disse kan kun hentes fra eksterne kilder 

(kap. 2.2.1). For at kunne fortolke og kvalificere de eksterne data og opnå specifikke 
                                          
10 Artikelsamling: Heine Andersen, Vilmer Andersen al., ”Videnskabsteori og metodelære”, 1994 



København, 26. maj 2014, WHiiTE Copenhagen 

12 
 

konkrete oplysninger primært om Whiite, men også om muligheder og erfaringer med 

og om det polske marked, er der foretaget flere dybdeinterviews og udarbejdet et spør-

geskema. Dog har det været svært, at få relevante personer i tale (se bilag 6).  

2.2.1	Sekundære	data	
Analyserne og bekskrivelserne baserer sig primært på sekundære datakilder fra eks-

terne nationale og internationale kilder. Til udarbejdelsen af markedsføringsplanen an-

vendes primært skriftlige officielle og officiøse datakilder, der beror på kvantitative data 

men også kvalitative - ikke evidensbaserede artikler og udtalelser. Som grundlag an-

vendes færdige rapporter og databaser - primært fra internettet, samt kvalitative kilder 

fra fagspecialister m.fl. Anvendelsen af sekundære data skal selvsagt hægtes sammen 

med kildekritik, da data er indsamlet til andre formål. Det er ikke muligt at forholde sig 

til indsamlingsprocessen, og data er ofte ikke dagsaktuelle, hvilket dog heller ikke altid 

er nødvendigt. Til at belyse primært makro- og mesoforhold er anvendt internationale 

anerkendte kilder og nationale kilder og netbaserede som brancheorganisationer og ar-

tikler med forskere og branchefolk – bl.a. fra andre virksomheder (se afsnit 2.2.3). 

2.2.2	Primære	data	
Af primære data bruges eksplorative metoder med interview med Whiite, branchefolk 

og videnspersoner i Eksportrådet. Hertil kommer en spørgeskemaundersøgelse (sur-

veymonky) og markedsundersøgelse af pris/kvalitet for udvalgte produkter med det 

formål at afdække Whiites brandværdi, input til kommunikationsstrategi og salgskana-

ler, der primært er en deskriptiv analyse. Dataene er baseret på besvarelser i og om-

kring Købehavn, men data skal også bruges til skabe et billede af sammenhæng mellem 

egenopfattelse og kundernes opfattelse af Whiite som brand bl.a. for at kunne målrette 

markedskommunikationen. For Polen antages målsegmentet at være international ret-

tet. Derfor kan flere af resultaterne med varsomhed ekstrapoleres til det polske marked.   

Det har kun i begrænset omfang været muligt at få adgang til interne datakilder, selv-

om Whiite har stillet sig meget beredvillig til rådighed med informationer og interviews, 

men nogle data er interne og fortrolige. Nogle af de interessante virksomheder med er-

faring med eksport til Polen ønsker desværre ikke at deltage. 

Spørgeskemaundersøgelsen, som er blevet testet inden udsendelsen for at øge reliabili-

teten, er blevet sendt til et begrænset geografisk område, hvor alle har tilknytning til 

København enten via arbejde, ofte besøgende eller bor i Storkøbenhavn. Der er ikke 
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tale om en repræsentativ stikprøve og den er ikke styret, hvormed baggrundsdata ud-

gør muligheden for at differentiere analyserne. Der er tale om en convenience sampling, 

hvor hovedparten af respondenterne er fra Udenrigsministeriet og venner samt flok med 

branchekendskab. Dimensionerne købsmotiver, awareness, købskanal og brandværdi 

målt ved kvalitet, pris og prestiges måles, hvilket alle indgår som parametre i de an-

vendte analyser. Spørgsmålene er både faktuelle (generelle og kundskab) og holdnings-

spørgsmål, der baseres værdier/vurderinger af en konkret specifik situation, hvor re-

spondenten deltager. Alle spørgsmålene er lukkede og holdt simple, klare og begrænse-

de uden værdiladning. I spørgsmål med baggrundsdata anvendes nominalskala og ra-

tioskala for indkomst og uddannelseslængde, mens der for spørgsmål 7 er brugt seman-

tisk differentialskala, mens der for 8 er brugt en intervalskala. Fordelen ved de sidste to 

skalaer er, at de kan bruges analytisk ved, at hver svarkategori udgør en nominelværdi. 

Spørgeskemaet er baseret på 64 respondenter, hvor kun ca. 26 kan defineres i Whiites 

primære målgruppe. Undersøgelsen er ikke repræsentativ med relativ få respondenter 

med en lav reliabilitet i dataindsamlingen. Alligevel bruges denne delvis i analysen med 

forannævnte forbehold (kap. 2.2.3). Analysen kunne have været forstærket både validi-

tet og reliabilitet ved at styre repræsentativiteten og antal besvarelser. Spørgeskemaet 

ville have været mere validt, hvis det havde været muligt med evt. fokusgruppe inter-

view, flere pretest, test af skalaer, flere baggrundsdata, indbyggede spørgebatterier mv. 

I opgavens sammenhæng har dette ikke været muligt, og omkostningen skal ses i 

sammenhæng med virksomhedens størrelse. 

Udvælgelsen af interviewpersoner (bilag 6) er sket ud fra et kriterie om branchekend-

skab, hvor DMOGT og DAFI. Af designvirksomheder har Blend, Claire og Whiite indvilget 

i at deltage. Hertil kommer ansvarlig for mode og design i Eksportrådet, handelschefen 

og brancheansvarlig på ambassaden i Warszawa. Interviewene bidrager til en under-

bygning af modeller og baggrund for evt. indtrængning på det polske marked, samt til 

den eksplorative analysedel. Der anvendes telefoniske dybdeinterviews (bortset fra 1. 

interview med HE, som var hos respondenten), hvor svarene dels nedskrives dels opta-

ges på diktafon11. Ved denne metode er der stor mulighed for interviewbias og respons-

fejl afhængig af involveringsgrad. Fra BtB vinklen har det ikke være muligt at tale med 

distributører i Danmark eller udlandet. 

                                          
11 Bortset fra Henrik Eppers, hvor interviewene er dokumenteret ved referat. 
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2.2.3	Validitet	og	reliabilitet	
De sekundære skriftlige kilder mht. kvantitative data har relativ høj grad af validitet og 

reliabilitet, hvor det er muligt at sammenligne kilderne på tværs. Der anvendes globalt 

anerkendte indsamlingsmetoder (statistisk validitet) og begrebsafgrænsninger (be-

grebsvaliditet) ligesom design af metode har en høj grad af reliabilitet, såsom DS, UM 

og internationale bureauer som Euromonitor, Business Monitor m.fl. De anvendte dan-

ske og internationale datakilder har som udgangspunkt en høj grad af validitet, hvilket 

vil sige, at vi måler det, som vi gerne vil måle. Selvom validiteten er høj i de sekundære 

kvantitative data og kilder, kan valget af kildernes analysemetode, teoretisk tilgang, 

formålet med undersøgelsen (begrebsvaliditet) mv. alligevel bidrage til at de beskrevne 

fænomener overfortolkes eller fortolkes forkert (manglende ekstern validitet). Ved at 

bruge flere kilder som grundlag for fortolkninger og data underbygges både reliabiliteten 

og validiteten af de anvendte kilder, såfremt disse stemmer overens. 

I den eksplorative del af undersøgelsen, men også i den deskriptive undersøgelse indgår 

vurderinger og fortolkninger af sekundære kilder ved analyser, artikler mv.. De sekun-

dære analyser og data er udarbejdet til andre formål end til understøttelse af en mar-

kedsføringsplan for Whiite. Evalueringen af data og udsagn skal derfor vurderes i den 

kontekst, som de oprindeligt indgår i ift. det teoretiske/analytiske (empirisk) grundlag, 

fejlkilder formål, undersøgelsens natur og generel troværdighed. Både validiteten og 

reliabiliteten i sådanne undersøgelser kan være af svingende karakter, såsom analyser 

af Deloitte, DAFI og DMOGT, der kan være præget af egne dagsordner. Nogle af de an-

vendte sekundære kilder er Euromonitor, Business Monitor, Market line, Danmarks Sta-

tistik, Udenrigsministeriet, KMPG m.fl.. Der er valgt flere kilder for at øge reliabilitet, jf. 

ovenfor, af de fundne resultater og data. 

Som nævnt ovenfor er reliabiliteten begrænset i spørgeskemaet (kap. 2.2.2) primært 

mht. indsamlingsmetode, mens målemetode og databehandling er høj. Som følge af 

manglende repræsentativitet reduceres den statiske og eksterne validitet af data. Dette 

gør, at konklusioner baseret på analysen kun kan være indikative og med store forbe-

hold, som også nævnt i kap. 2.2.2. 

Den finansielle analyse bygger på interne oplysninger fra Whiite og eksterne data om 

virksomhedens regnskabsmæssige resultater, som de er indgivet til selskabsstyrelsen. 

Disse data er både valide og reliable, dog kan regnskabsdata være påvirket af forhold, 
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som bl.a. gør det muligt at udnytte skattelovgivningen optimalt. HTM har delvist herud-

over oplyst interne finansielle nøgler, som gør det muligt, at beregne ROI mv. Beregnin-

gerne er forbundet med en vis usikkerhed, da disse oplysninger ikke er og ikke skal væ-

re offentlige tilgængelige. 

Datagrundlaget er, som ovenfor nævnt, primært baseret på sekundære kilder, men og-

så primære data. Datagrundlaget udgør et godt og dækkende grundlag for en beslutning 

om Whiite skal eksportere til Polen på trods af den nogen manglende validitet og reliabi-

litet i data. Der skal tages de nødvendige forbehold for usikkerheden i brugen af data.  

2.3.	Opgavens	disposition	
Rammen for analysen er Aakers model (Aaker; 2010; s11) for strategisk markedsudvik-

ling, en strategisk analyse med output heraf, og en tilpasnings- og implementeringsstra-

tegi, samt forslag til disposition for en international markedsføringsplan (FC, 1998, 

s203-205). Valget af de anvendte modeller i analyserne begrundes i de enkelte afsnit. 

Indledningsvist opstilles problemformuleringen med en udbygning af denne i under-

spørgsmål. En kort teoretisk indgang der sætter rammen for den analytiske tilgang, 

herunder begrænsninger i datagrundlaget ift. mulige analyser og kildekritik af de mulige 

kilder for udsagn og datagrundlaget. 

Analysedelen indledes med en definition af markedet, hvorpå Whiite befinder sig base-

ret på produceres og consumers criteria. ”Markedet” vil skulle defineres ift. substitue-

rende og komplementære produkter mhp. at identificere konkurrenter og potentielle 

kunder. Markedsplanen og analyser baserer sig på først: en intern analyse af virksom-

heden HTM primært med fokus på Whiites produktet og brand. Formålet er, at identifi-

cere styrker og svagheder (SW) ift. Whiite, som virksomhed og produkt, med sigte på at 

afdække muligheden for at markedsføre Whiites produkter i Polen. Styrker og svagheder 

(SW) bruges bl.a. i forhold til en positionering i markedet – primært pris, produkt - men 

også at identificere områder, hvor der med fordel kan sættes ind på - inden eller under 

entreringen i Polen. I analysen anvendes bl.a. Porters værdikæde og Ansoffs vækstma-

trice, samt en afdækning af ressourcer og kompetencer, herunder en definition af Whi-

ites værdiforslag (value proporsition) og brandværdi. I den interne analyse indgår en 

vurdering af virksomhedens rentabilitet og finansielle forhold i øvrigt. 
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Næste element er en makroanalyse og meso/mikroanalyse af Polen for at afdække 

trusler og muligheder (OT) for White. PEST(EL)-modellen bruges til analyse af markoni-

veauet, mens porters Five Forces udgør et godt redskab til analyse af Meso-niveauet 

(industrien) og delvis mikroanalysedelen, herunder efterspørgsels-, udbuds- og distribu-

tionsforholdene. EN PLC-Kurve (Product Life Cycle) for Whiites segment og konkurrence-

forhold indgår i denne del af analysen. Analysedelen afsluttes med en samlet vurde-

ring ved en SWOT-analyse herunder en samlingen af kritiske succesfaktorer (KSF) bl.a. 

ved en VRIO-analyse. Herfra kan også udledes en risikoanalyse, der kan udgøre en føl-

somhedsanalyse ved forskellige senarier for rentabiliteten af en eventuel investering 

både på kort og lang sigt. 

Den sidste del er udarbejdelsen af en konkret strategi eller beslutningsdel, der ud-

gør hovedstrategien for målopfyldelsen, strategi for marketingsmiks i forbindelse med 

indtrængningen, en implementeringsplan og en økonomisk finansiel analyse. Markedsfø-

ringsplanen afsluttes med en konklusion med en konkret anbefaling ift. den opstillede 

problemformulering samt perspektivering.  

3.	Markedet	og	produktet	samt	definitionen	heraf		

For at kunne agere på et marked er det afgørende, at kunne definere dette. Mange virk-

somheder har sat deres eksistens over styr eller begrænset deres ekspansionsmulighe-

der, fordi de troede, de vidste, hvilket marked de arbejdede på (Berg-marketing, 

201412). Et marked kan bl.a. beskrives ud fra producentens kriterier (kap 3.1.) og for-

brugeres kriterier (kap. 3.2.). Markedet er således ikke nødvendigvis en definition fra 

Danmarks Statistik eller andre lignende institutioner, men en dynamisk størrelse, der 

udvikler sig over tid både geografisk, ift. produkter og segmenter. Whiites produkter:  

Tabel 3.  Whiites produkter 

 Tøj af høj kvalitet og klassisk design med relativ høj pris 
 Design til hele dagen - øget mulighed for fritid 
 Mode med høj grad af ”innovation” 
 Service af høj kvalitet i eftersalgsprocessen 
 Løbende høj kundeservice, 
 Social anerkendelse via kvalitet og brand  
 Et langvarigt forbrugsgode (shopping gode (Kotler et al., 2012)) 
 Normalt sælges 1-5 stykker tøj 4 gange årligt (årstid) 
 Brand under udvikling og derfor er køb af produktet forbundet med en vis usikkerhe-

de/risiko. Whiite har ikke basic-produkter, selvom stilen søges gjort ”basic”. 

                                          
12 http://www.berg-marketing.dk/markedsdefinition.htm 
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Whiite henvender sig i BtC-markedet til kunder (slutkonsumenten) i segmentet high end 

premium markedet for modetøj til kvinder, men henvender sig også I BtB (BtR), hvor 

tøjet sælges til distributører eller retailers. Markedet er yderligere afgrænset til karriere-

kvinden, der værdsætter tøj af høj kvalitet og klassisk design. Der er således tale om et 

langvarigt forbrugsgode med relativ høj rate af genkøb (loyalitet) inden for samme 

brand, såfremt brandet lever op til den lovede standard (VP). Hertil kommer ageren på 

BtB-markedet, hvor der skal kunne opstilles salgsbart tilbud til distributører og butikker, 

der skal føre Whiites produkter. 

3.1.	Produceres	kriterier	
Produceres kriterier er specifikationer, som produktet søger at tilfredsstille og PLC-

kurven, pris og markedssammenhæng.  

Whiite har i forhold til de danske konkurrenter søgt at placere brandet eller Whiites pro-

dukter i high end premiummarkedet, hvor der ikke er så mange konkurrenter med 

produkter af høj kvalitet af både stof og forarbejdning, eget design og høj service både 

før og efter salg. Som en lille udbyder på et stort markedet med få store danske og rela-

tiv mange store internationale udbydere har Whiite forsøgt at positionere sig i en del af 

markedet, der ikke er kendetegnet ved store effekter af ”Economy of Scale”, og som er 

nichepræget med stor vægt på det individuelle klare værdiforslag til kunden. I dette ni-

chesegment har Danmark en styrkeposition med relative mange og anerkendte brands 

(MH, DMOGT) med bl.a. cluster-effekter. Whiite har dermed undgået at placere sig i et 

”Red Ocean” primært ift. internationale konkurrenter i Nordeuropa. Som det vil blive vist 

senere i kap. 6.2. er store konkurrenter i dette segment mindre dominerende, idet kun-

derne efterspørger og producenter levere differentierende produkter.  

Produkt Livs Cyklussen (PLC-kurven) for det enkelte produkt/design fra Whiite er ud-

gangspunktet kun en sæson (1 årstid). PLC modellen skal bruges til at forklare de nye 

polske forbrugeres ageren ift. Whiite, som nyt brand/produktdesign. For fast fashion 

produkter kan levetiden være helt ned til 3 uger. Så for det enkelte specifikke design vil 

der alt andet lige være en kort livscyklus, hvilket også skyldes at design er nemt imiter-

bart. Dog har flere brands gennemgående design (basics products eks. Nørregård), der 

kun ændres meget lidt (evt. farve). Hvert produkt er nyt med Whiites ”DNA”, som gen-

nemgående tema. Whiite er i gang med at lægge sig fast på en stil eller DNA for sine 

produkter, og denne proces er ikke tilendebragt (HE). Hvis stil/design i PLC-
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sammenhæng bruges som substitut for produkt befinder Whiite sig som stil/design sta-

dig i introduktionsfasen – selvom virksomheden ikke er ny. Whiite er derfor i fasen, hvor 

kunderne – afhængig af markedet – primært er innovators eller early adopters. Dette 

understøttes også af spørgeskemaundersøgelsen, hvor opfattelsen af Whiite ikke fuldt 

ud ligger på linje ved virksomhedes egenopfattelse, dog meget tæt på udvalgte mærker 

i samme klasse. På det polske marked er udfordringen at identificere innovators i 

målsegmentet, hvor disse kunder først og fremmest køber deres tøj. Det vil alt andet 

lige være kunder, der oplever den mindste risiko samlet set ved købet, jf. også næste 

kapitel om forbrugerkriterier. 

Figur 2.  PLC-kurve (diffusion) og S-kurven (akkumuleret salg, Wikipidia, egen tilvirkning) 

  

Kurven viser sammenhængen mellem markedspenetration ved den blå kurve og den 

akkumulerede salg – den gule -, hvor skæring med y-aksen kan betyde enten faldende 

salg eller entrering på nye markeder. For Whiites entrering på det polske marked er den 

største fare i springet fra innovators til early-adopteres til tidlig majoritet – om det er 

muligt at få fat i de lidt mindre risikoaverse, mere loyale, kunder. Hertil kommer leve-

randørsiden, som vil blive analyseret nærmere senere i kap. 4.5.  

3.2.	Forbrugeres	kriterier	
Whiites produkter er luksusvarer, der afhængig af forbrugeren, kan betegnes som et 

”Big Toys” (FCB-modellen) med relativ høj involvering og høj grad af emotionel involve-

ring.  FCB-modellen kan udbygges med dele af AIDA-modellen.  Big Toys effekthierarki 

følger ikke i købsprocessen modellen fuldt ud, men næremere en IDAA, hvor vægten er 

på forbrugerens affektive fase (feel). I denne fase lægges stor vægt på de følelser og i 

mindre grad den kognitive fase (rationelle)13. Modeller er værktøjer til analysering og 

                                          
13 Ole E. Andersen, 2009, 28, 114, 118-199(MEC-model) 
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strukturering, som baserer sig på en given situation og tid. En anden metodiske tilgang 

kunne være Mål-middel kæder (MEC-modellen), der analysere produktet ved; kende-

tegn – konkrete og subjektive; Funktionelle konsekvenser – umiddelbare fysiske; Psyko-

logiske konsekvenser – fysiologiske og sociale benefits og risici; Værdier – overordnede 

personlige mål. Hvilke attributter har Whiites tøj -> hvilke konsekvenser har disse? -> 

hvilke værdier og behov opfyldes. Disse tre modeller er valgt, som ramme for en defini-

tion af Whiites produkter og de egenskaber, der tillægges produkterne. Dette kan bl.a. 

bruges i kommunikationsstrategien.  

For at kunne udfylde ovestående tilgang skal behovene, som opfyldes ved køb af Whi-

ites tøj, søges fastlagt. Whiites produkter er luksusprodukter, der i mindre grad tilfreds-

stiller biologiske/fysiske behov. I stedet tilfredsstilles psykologiske/emotionelle behov - 

ifølge Maslows behovspyramide bl.a. egobehovet/status. Maslow er en simplificering af 

det moderne menneske, som ændres over tid, hvor motiver og behov forandres (ændre 

livsstil)14. Så udover de fysiske behov for beskyttelse mod vind og vejr tilfredsstilles be-

hovet for mere ”tid”, velvære, social anerkendelse mv. Tid er for en karrierekvinde også 

et luksusgode, idet fritid eller tid til socialt sammenværd er et gode, som man ”køber” 

sig til, og som skaber status. 

Whiites kunders købsmotiver er ” positiv initierende købsmotiver” (Rossiter og Percy, 

200115) eller foranderlige motiver – drevet af lyst og fornøjelse - fordi købet skal give 

kunden en ny form for tilfredsstillelse emotionelt, intellektuelt eller socialt. I design af 

tøj og markedsføringen heraf er det derfor afgørende, at kende kundens vægtning mel-

lem de funktionelle og smagsmæssige rationelle/kvalitets og følelsesmæssige motiver i 

købssituationen. Ofte vil netop et kvalitets- og luksusprodukt som Whiites være præget 

af de følelsesmæssige motiver, der bl.a. med baggrund i Maslow karaktiseres som ”soci-

al anerkendelse”. Købet skal realisere drømmen om at se godt ud hele dagen i dagens 

mange forskellige roller, og derved føle og opnå anderkendelse. Karrierekvinden har 

mange roller: mor, chef, højstatus kvinde på arbejdet, i sociale sammenhænge og som 

partner i et eventuelt ægteskab.   

Med udgangspunkt i Whiites værdiforslag, som er et ”indefra-ud” persepktiv, fokuseres 

primært på sociale købsmotiver som bandwagon - gøre som andre; veblenmotivet - at 

                                          
14 http://www.berg-marketing.dk/maslow.htm 
15 Ole E. Andersen, 2011, s 69-71 
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vise produktet frem for andre (dyrere); og delvist Bandwageonmotivet - ved at Whiite 

gerne vil signalere klassiske værdier med et moderne snit (Gredal, 198016). Selvom tøj 

fra Whiite tilfredsstiller de sociale behov og har relativ høj involvering, anses valget af 

mærket kun delvist at være påvirket af tilknytning til referencegruppe, idet tøjet ofte 

ikke direkte skilter med brand såsom biler eller sportsudstyr17. Dette er vigtigt i valget 

af kommunikationsstrategi, at selvom valget af Whiites produkter i høj grad er socialt 

betinget er dette ikke nødvendigvis påvirket fra referencegrupper. 

Rollerne eller faserne ved køb af modetøjet fra ”problemindentifikation” eller ”ageren” 

er beslutningstageren og køberen samt brugeren den samme person.   

Tabel 4. Consumers decision journey (Kotler al, 2012, s517) 

 Ageren. Foreslår ideen om at købe produktet eller serviceydelsen  
 Influentor. En person hvis opfattelse eller råd influerer på beslutningen. 
 Beslutningstageren. Tager en beslutning - om der skal købes, hvad der skal købes og hvorledes. 
 Køberen. Foretager det aktuelle køb.  
 Brugeren. Konsumerer eller bruger af produktet. 

Influatoren og informationssøgningen kan derimod være fra et familiemedlem eller en 

ekstern kilde. Med udgangspunkt i karrierekvindens beslutningstagning skal Whiite, som 

udgangspunkt være placeret i ”evoked set” ved at gøre mærket kendt og Top Of Mind 

eller være en del af ”founded” set, hvor søgekriterierne vil opfylde kundens behov. Idet 

Whiite i høj grad sælger velvære og social anerkendelse vil fokus på reduktion af kun-

dens oplevede risiko kunne imødegås ved fokus på at mindske de oplevede økonomiske 

og psykologiske og social-psykologiske risici (Ole E Andersen, 2011, 170) ved købet af 

Whiites tøj (se nedenfor). Vægtning af de tre parametre vil afhænge af den enkelte 

kunde alt efter bl.a. økonomisk formåen. Foranstående kan samles i en MEC-model:

 
Hertil kommer, at markedskommunikationen skal rette sig mod forbrugeren med sociale 

og følelsesmæssige argumenter, der fokusere på overskud/tid og anerkendelse. 

Whiite sælger i høj grad social anerkendelse, hvor de konkurrerende eller subsidieren-

de produkter i lige så høj grad kunne være dyrt kunst, møbler, børnetøj, ferier, biler 

                                          
16 Ole E. Andersen, 2011, s 168-169 
17 (Ole Andersen, 2011, s187). 
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mv. Produkter som også opfylder karriere kvindens behov for social anerkendelse. 

Komplementære produkter som dyre smykker, sko, andet assesories kunne ligeledes 

være konkurrenter.  

Konkluderende giver ovenstående et godt billede af markedet set fra producenten og 

kunden, og danner et godt grundlag for Whiites positioneringen i markedet. I teoretisk 

perspektiv skal analyserne ses holistisk bl.a. ved ”flerparameterterorien” – sikring af 

sammensætning af et optimalt parametermiks18. Ad substituerende og komplementære 

produkter er krydspriselasticitet vigtig, men nok mere for branchen end Whiite som lille 

udbyder, der kun i meget begrænset omfang kan flytte markedsandele mellem produkt-

grupper.   

4.	Beskrivelse	af	Whiite	(HTM)	og	intern	analyse		

Whiite blev grundlagt i 2003 og havde frem til 2008 en stor organisk vækst både natio-

nalt, i Norden og i Europa. Virksomheden blev meget hårdt ramt af den finansielle krise 

i 2008, hvilket smittede af på de regnskabsmæssige resultater – også de efterfølgende 

år. De relative dårlige regnskabsmæssige resultater førte til en ændring af strategien for 

brandet ift. marketingsmikset mv. HTM adskiller sig til en vis grad ved at være person-

ligt ejet, hvor succeskriterierne baserer sig på finansielle resultater, men motivationen 

bag firmaet er også på lang sigt stoltheden ved at producere modetøj (HE). For opsum-

mering af styrker og svagheder (SW) henvises til kap 7. 

4.1.	Virksomhedstype	HTM/Whiite	
HTM er personlig ejet af Tholstrup familien og bærer præg af, at der ikke kun fokuseres 

på størst mulig profit, men at levere tøj i høj kvalitet og leve op til værdigrundlaget. 

HTM er et ”lille” house of brands med en portefølje på to uafhængige brands. Whiite 

vurderes - i forhold til Miniature - som brand ikke at være så kendt i Europa (MH, 

DMOGT). Synergien mellem de to brands vurderes for nuværende ikke væsentlig, selv-

om begge brands er high premium brands. Whiite er som tidligere nævnt delvist under 

opbygning ved fastlæggelsen af sit DNA (HE). I stedet udnyttes stordriftsfordelene ved 

administration, salg, IT, marketing mv..  

En stor del af produkternes fysiske værditilvækst foregår i et internationalt produ-

cent-netværk (supply-network), hvor der drages fordel af den internationale arbejdsde-

                                          
18 Flemming Cumberland, 2005, 15 
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ling. Generelt har tekstilbranchen en høj grad af internationalisering, idet produktionen 

er relativ lavteknologisk og foregår i lavslønslande.  Produktion af råvarer mv., forar-

bejdning, design, syning, distribution og salg til slutbrugere varetages således af for-

skellige aktører. (se også produceres criteria, kap. 4.5.)   

Formålet med at skabe et brand er, at skabe SCA eller ”en vedvarende værdi i kundens 

sind” og dermed at kunne tage en ”prispræmie”. Brandet skal ”hjælpe” kunden med at 

mindske søgetid, mindske risiko, delegere ansvar til producent, kvalitetsstemple og sig-

nalere værdier. Aaker, 1996, beskriver brandets som værdi bestående af:  

 

 

Brandværdi hægter sig meget op på kundens opfattelse, kendskab og loyalitet overfor 

brandet og i mindre grad de fysiske værdier ”andre værdier”, som mere knytter sig til 

salgssteder, acces til produktet, patenter, logoer mv. 

4.1.1.	Brandidentitet,	vision,	værdier,	værdiforslag	og	mål	
En virksomheds brandidentitet består af, hvad virksomheden vil være kendt for hos 

medarbejderne, hos stakeholders, kunderne og omverden19. Kerneidentitet består af 

nedenstående vision og værdier, samt den ”aftale” (værdiforslag) som laves med kun-

derne. I denne proces skal interageres med målgruppen, sikring af differentiering ift. 

konkurrenter og fokus på komparative fordele, som skal harmonere med virksomhedens 

strategi. 

Visionen for Whiite og Miniature eller HTM er at levere tøj af høj kvalitet til high premi-

um forbrugeren. For Whiite udbygges visionen med at levere moderne klassisk tøj til 

den moderne karrierekvinde i høj kvalitet. Forretningsstrategitilgangen ligger dermed på 

linje med Aaker og McLoughlins, 2010, grundlæggende tilgang til en forretningsstrategi, 

hvor to simple spørgsmål besvares: ”Where to compete” og ”How to compete”.    

HTMs værdier er baseret på høj kvalitet, service og høj engagement med kun-

der/partnere. Der stilles internt krav til medarbejdere om ærlighed, grundighed og an-

                                          
19 (Aaker, 2010, 186-191). 

Andre værdier Associationer Oplevet kvalitet   Loyalitet Kendskab 
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svarlighed for alle medarbejdere. Alle leverandører er da også valgt i lyset af disse vær-

dier med stor fokus på sikker og gode arbejdsforhold for de ansatte (HTM20). 

Baseret på brandidentitetsmodellen21 (Aaker, 2020, 190) er HTM som organisation en 

væsentlig del af kerneværdien af brandet (brand as a organisation).  

Målet eller værdiforslaget (value proporsition (VP)) til kunden er, at levere tøj til den 

moderne karrierekvinde i alle aldre i klassik design og af (meget) høj kvalitet. Målgrup-

pen er den moderne kvinde, som har mere fokus på tid end penge. Med dette følges 

indgangen forslået af Day22 om at vælge få, men centrale værdier for målkunderne, som 

adskiller Whiite fra andre udbydere (differentiering). Succesfulde brands er kendeteg-

net ved differentiering, høj kvalitet, tillægsværdi (service, aftersale), løbende innovati-

on, interne faktorer som fuld komitment fra medarbejdere og ledelse og en langsigtet 

kommunikationsstrategi(Pelsmarker, 2010,55). Brandfokus og værdiforslaget harmone-

rer bl.a. med IFFs23 beskrivelse af fremtidens forbruger og underbygget af KMPGs 

(2012) markedsundersøgelse af bl.a. beslutningsparametre i luksussegmentet. I fremti-

den lægges ifølge IFF vægt på ideen om ”den kreative mand” i et netværksbaseret for-

brugersammenhæng med stor vægt på kreativitet og det personlige valg og præg. Whi-

ites konkurrenceparametre kan opstilles som nedenfor vist. 

Tabel 5.  Konkurrenceparametre / leverandør perspektiv24 
Hvad kan produktet Fordele Værdi/udbytte KP 

Klassisk design Flot, tidsløst, vedholdende 
og efterspurt. 

Klassisk produkt – lav social for-
brugerrisiko, lever op til dress code 
i erhvervslivet, ”value for money”, 
socialt anerkendt og kendt mærke. 

Anerkendelse, høj værdi, 
lav social risiko ved køb, 
Økonomi ved flere funkti-
onsbrug. 

Enkel design i høj 
kvalitet 

Høj holdbarhed og holder sig 
flot hele dagen 

Bevarer look og sparer tid til skift 
og valg af tøj 

Sparer tid 

Høj serviceniveau Høj sikkerhed for kvalitet og 
tidsbesparende ved klager 

God oplevelse af det samlede for-
brugsprodukt 

Sikkerhed, tryghed 

Mogens Bjerre og Kevin Terkelsen, Undervisningsslides, 2013 

Målet er at lave dansk designet tøj, som skal kunne bruges hjemme, på arbejdet og til 

fx. cocktailparties. Den multible brug af tøjet skal kunne differentieres i de forskellige 

                                          
20 http://www.htmgroup.dk/about-htm-group.html 
21 Se bilag 1  
22 George Day; ”Capabilities of market driven organization” 
23 http://www.cifs.dk/scripts/artikel.asp?lng=1&id=1047 Institut for Fremtidsforskning 
24 Med konkurrenceparametrene opstilles de væsentlige differentierings variable mhp. senere at kunne op-
timere disse bl.a. via kundeundersøgelser og vælge produktmixet. Kriterier oplyst af HE, HTM 
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brugssituationer ved skift af accessoires og sko. Målet for Whiite er differentiering i 

markedet ved at levere dansk design af høj kvalitet til karrierekvinden i high premium 

segment, som har relativ begrænset tid til tøjskifte.  

4.1.2.	Kritiske	succesfaktorer	og	værdikæde	
Med udgangspunkt i ovenstående teoretisk tilgang til skabelsen af brands forudsættes 

at virksomheden så vidt muligt holder fast i sin kerneidentitet, specielt i krisetider, hvor 

en ”flakkende” tilgang kan skabe tvivl om VP’ens gyldighed. For at kunne kommunikere 

og opnå en prispræmie på et eksportmarked som fx Polen skal tilgangen til markedet 

være koordineret(sammenhængende), klar(enkel), konsistent(ensartet) og konsekvent 

– samlet i en ”Integreret markedskommunikation”25 (IMC). 

Netop dette problem er en af de kritiske succesfaktorer ved opbygningen og vedlige-

holdelsen af Whiite som brand. Efter finanskrisen har Whiite haft en skiftende strategi 

ift. kommunikationen om pris – eller delvis inkonsistens markedskommunikation. Den 

øgede priskonkurrence og store lagre fik Whiite til delvist at skifte strategi. Dette afspej-

ler sig dog ikke i kundernes vurdering af Whiite som brand, jf. spørgeskemaundersøgel-

sen26, hvor Whiite ligger på linje eller over de øvrige danske mærker i klassen (bilag 3). 

I processen med at finde sit ”DNA” var Whiite ikke fuldt ud været tro mod sin brand-

identitet ligesom IMC ikke var bl.a. klar og konsistent. Hertil kommer, at den oplevede 

kvalitet og pris ikke er positioneret helt klart (kap. 4.1.3). 

HTM besluttede i 2011 at lave en ”turn around” af Whiite (HE) i lyset af den manglende 

indtjening og ansatte flere nye ledende medarbejdere samt besluttede at placere mær-

ket i segmentet sammen med Malene Birger, Day m.fl. med fokus på en bedre kvalitet. 

Strategien med målretning af brandet i high premium ligger på linje med bl.a. med IC 

Companys nylige erkendelse og strategiske fokusering i premium markedet27. En klar 

strategi og VP er, som tidligere nævnt, afgørende for at kunne skabe bedst værdi for 

kunden ved etablering af et eget ”DNA” (SCA), differentiering – der også understøttes af 

et af Porters generiske strategier – og ikke priskonkurrence. (Se VRIO-model senere) 

                                          
25 Ole E. Andersen, 2009, s13 
26 Spørgeskemaundersøgelsen skal tages med forbehold. Ift. positionering ligger Whiite under, men denne 
undersøgelse er også baseret på subjektiv vurdering. Kundernes opfattelse er afgørende. 
27 http://www.iccompanys.com/about/strategy/portfolio-strategy/ IC Company’s pressemeddelelse  
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Med udgangspunkt i Porters værdikæde, som ramme, og LEAN (effektivisering) kan 

der foretages en gennemgang af HTM for at sikre, at virksomhedens støtteaktiviteter og 

primære aktiviteter også understøtter ovenstående VP. Det skal bemærkes, at Porters 

værdikæde er udviklet til større produktionsvirksomheder samt giver et billede af virk-

somhedens nuværende interne processer, og derfor kun kan bruges som analyseud-

gangspunkt. HTM har fokuseret snævert på de kernefunktioner, hvor der skønnes at 

være en afgørende strategisk eller omkostningsmæssig fordel. Fsva. de primære aktivi-

teter varetager Whiite nogle af funktionerne inden logistik, marketing og salg og after-

sales service samt selvsagt design og produktudvikling. En stor del af værdikædens 

funktioner er outsourcet nationalt eller internationalt. Marketing og salg er i høj grad 

vigtige funktioner i skabelsen af brandet sammen med design og udvikling. I figur 3 er 

illustreret Whites værdikæde/supply chain overordnet i en ”bane”. For at optime-

re/effektivisere de interne processer kan der gøres brug af LEAN, som dog primært ret-

ter sig mod produktions og administrative processer. 

Figur 3. Værdikæden(forsyning) for Whiite (Egen tilvirkning, HE) 

 

Med LEAN-tilgangen vurderes alle processer i forhold til deres bidrag til værdiskabelsen 

for kunden og en effektiv opgavevaretagelse. Whiite har valgt at al primær produktion 

udliciteres (value network), som dog følges af Whiites ift. kvalitet mv. så produkter og 

processer lever op til værdigrundlaget. Nogle af de interne servicefunktioner som fx IT 

er også udliciteret. Nogle a fordelene ved outsourcing er ressourcebesparelse og øget 

fleksibilitet, men til gengæld afgives den direkte styring og opbygning af interne kompe-

tencer. Bl.a. modgås dette delvist ved intern kvalitetscontroller, der er udgående ift. 

producenterne for at sikre overholdelse af kvalitetsstandarder. Der er mange måder at 

definere en virksomhedskonkurrencekraft. Et af disse er VRIO-modellen28. I model-

len anføres de vigtigste interne i virksomheden, som gør det muligt at konkurrere på 

                                          
28 Det ressourcebaserede perspektiv (FC, 2005, s46) 
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markedet, - til at identificere de ressourcer, som skaber værdi for kunden og differentie-

re brandet på markedet.  

Tabel 6. VRIO- analyse af Whiite 

Resurse Værdi-
fuld 

Sjælden Ikke efterlignelig Velorganiseret Konkurrencemæssig implika-
tion 

Mindre virksomhed Ja Nej Delvis Ja Agerer i niche, omstillingspa-
rat, høj komitment.  

Designere Afgør-
ende 

Delvist Delvist – kræver 
innovation 

Ja – hjertet i 
virksomheden 

Klar differentiering - vedva-
rende  

Kvalitetskontroller Ja Delvist Delvist – lever op 
til høje interna. 
Standarder 

Ja – bruger 
REACH-model 
og SGS 

Ja – at produktet lever op til 
de høje bl.a. miljøstandarder 
– vedvarende  

Høj grad af social 
involvering 

Ja Delvist Ja Ja – meget 
integreret. 

Ja – skaber differentiering – 
midlertidig 

Kommunikation via 
virale netværk 

Ja Nej Delvist svært Ja Skaber en loyal ”klub” af kun-
der – lighed  

Høj værdi og den 
gode historie 

Ja Nej Ja Ja Gør det muligt at kunne for-
midle den gode historie, der 
er specifikt. 

Service Ja Nej Ja Ja Altid høj efterservice/salg. 
Kunder behandles hurtigt og 
seriøst – midlertidig  

Produktambassadø-
rer 

Ja Nej Delvist Ja Gode ambassadører –        
midlertidig 

4.1.3.	Pris	og	kvalitet	
Pris/kvalitet (Precived value/quality) er et af 5 væsentlige elementer (Pelsmarker al., 

2010,s 67) i fastlæggelsen af brandværdien (Aaker, 1996). Whiite placerer brandet i 

high premiumsegmentet, hvor der stadig arbejdes mod at leve op til den opstillede VP, 

så kunderne også opfatter brandet på det ønskede niveau. Der ser en vis kløft i forhold 

til pris/kvalitet og Whiites egen ønskede position (figur 5, bilag 3), hvor Whiites VP bru-

ger design og kvalitet, som konkurrenceparametre primært i forhold til de øvrige danske 

brands i segmentet. På det internationale marked sammenligner Whiite sig med mærker 

som Isabel Marant og Stella McCartney (HE) som internationale konkurrenter. Spørge-

skemaundersøgelsen sætter disse brands væsentlig over Whiite, herunder også Hugo 

Boss dog i mindre grad. Whiite konkurrere ikke i dette segment. 

Generelt har danske brands (MH) på det nordeuropæiske marked en stærk position i 

premium segmentet. Der er mange og store udbydere i de øvrige segmenter både fast 

fashion/medium og luksus segmenter – bl.a. Zara, COS (HM) m.fl., og i luksus segmen-

tet er Frankrig, Italien og England stærke, bl.a. for sidstnævnte Burberry (MH).  



København, 26. maj 2014, WHiiTE Copenhagen 

27 
 

4.1.4.	Promotion	og	kundeloyalitet	
Et andet væsentligt element og KSF er kundeloyaliteten (brand). Genkøb fra tidligere 

forbrugere prioriteres meget højt bl.a. som følge af Whiite baserer en væsentlig del af 

sin promotionsstrategi på anvendelsen af ambassadører (WoM) (HE), men også for at 

optimere værdien af forbrugerrelationen. Ifølge Nielsen Company (200729) er WOM den 

mest troværdige form for reklame. Spørgeskemaundersøgelsen viser også at mange 

kender Whiite fra venner og bekendte30 og fra fysiske butikker. Hertil kommer en høj 

genkøbsfrekvens, der gør det muligt at tage en prispræmie ift. konkurrenterne og sam-

tidig alt andet lige bevare markedsandelen (cash cow). 

Ifølge HE ligger genkøbsfrekvensen (retionsrate) på knap 90 pct., hvilket selvsagt er 

specielt vigtigt i et begrænset segment, som Whiite sælger til.   

Awareness er en tredje hoveddimension af brandværdien, hvor Whiite har visse udfor-

dringer. Whiite er et godt kendt brand i branchen og har bl.a. de sidste par år været et 

af de mest nævnte brands under den københavnske modeuge (HE). Denne eksponering 

har dog ikke bidraget til en øget omsætning, hvilket kan skyldes, at forbrugerene i seg-

mentet ikke følger den københavnske modeuge og de inviterede gæster alle kender 

brandet i forvejen (BtB). Relationsvedligeholdelsen/opbygning på BtB-markedet (distri-

butører, agenter og butikker) er meget værdifuldt, men afspejler sig ikke nødvendigvis i 

umiddelbart øget salg.    

For at øge awareness satser Whiite i vid grad på brand-ambassadører både kendte (ce-

leberty endorser) og forbrugere, som har fået en god oplevelse med Whiites tøj med høj 

service, og som bl.a. identificerer sig med Whiites værdier – historien om brandet. 

Spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at kun en meget få kender Whiite fra de kendtes 

brug af produkterne.  

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse viser også at pris og kvalitet samt lidt min-

dre design er de vigtigste konkurrenceparametre, mens historien og værdi har min-

dre betydning i den valgte målgruppe (begrænset antal respondenter i den valgte 

målgr., 26). At venner og bekendte går med tøjet har ikke særlig betydning (bilag 3). 

                                          
29 OEA, 2011, s 25 
30 Undersøgelsen afdækker ikke, om der er tale om en positiv eller negativ holdning. 
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Markedsføringen (se også kap 3.2.) af Whiite sker primært på online-platformen via 

virale netværk og markedsføring, celebreties endorser og produktambassadører - WOM, 

samt point of purchase (PoP). For sidstnævnte er Whiite placeret med shop31 eller kol-

lektioner i både Illum, Magasin og ved egen konceptbutik, hvilket både skaber aware-

ness, men i høj grad også opbygger brand. I et mediebillede, der bliver mere internatio-

nal og mere overfyldt med budskaber, er det vigtigt for et brand som Whiite, der bygger 

på troværdighed, kvalitet og høje værdier (emotionel involvering), at bygge markeds-

kommunikationen på de 4 k’er - koordinerede, klare, konsistente og konsekvente bud-

skaber. Hertil ændre fra Push til Pull information32, som også er meget billigere.  

Som en mindre nicheproducent med relativ begrænset omsætning og kundesegment 

har Whiite begrænsede finansielle og interne ressourcer til at nå målgruppen via traditi-

onelle medier. Whiite har vurderet, at kontaktprisen for reklamer i fx magasiner er me-

get høj og bruger dem meget sjældent (HE). Dette afspejles også i, at spørgeskemaun-

dersøgelsen indikerer at Whiites produkter ikke kendes fra magasiner mv. (bilag 5), 

men fra venner og bekendte samt fysiske butikker. Købsmotiverne er forbundet med en 

høj grad af emotionel involvering, hvilket gør bl.a. celeberties til en god referencekilde. 

For at imødekomme den rationelle involvering er valgt at bruge kvalitet- og miljøcertifi-

ceringer samt høj aftersale service. Med det begrænsede kundesegment for øje er mar-

keting via online-medierne primært på de sociale medier som instagrame, twitter og 

Facebook mv. ligesom, Whiite præsenterer hele sin kollektion på sit corporate platform 

(HE).  Udover internettet er brugen af mobil-mediet stærk voksende (Rune F. Varnaa, 

2013), som Whiite ikke gør særlig brug af. Onlinemidier, hvor Whiite har valgt at være 

aktiv, gør det muligt hurtigt at sprede budskaber med relativ stor troværdighed (Pull). 

De sociale netværk er primært ”Earned medias” (partner netværk), som ikke kan styres 

af Whiite, men har høj troværdighed, og ”Owned media” (digital ejerskab) er Whiites 

egen hjemmeside, facebook, twitter mv. med styret kommunikation.  

Med denne markedskommunikation bidrages til både at skabe awareness (akkvisiti-

on) og opbygge brand (bl.a. retention) ved dels den store kontaktflade dels troværdig 

kommunikation. Ift. markedsføring i Polen med primært anden sproglig, men også kul-

turel, baggrund skal disse tilpasses. 

                                          
31 I Australien, Belgien, Luxembourg, Japan, Storbritannien og Sverige med 1-2 butikker. 
32 OEA, 2011, s 24 



København, 26. maj 2014, WHiiTE Copenhagen 

29 
 

Marketingplatformen kan systematiseret primært beskrives ved tre niveauer – infor-

mere – påminde – overtale (Keller, 141), hvilket også kan illustreres via AIDA-modellen. 

Figur 4. Marktingprocessen/AIDA 

 

Målgruppen for Whiites er relativ begrænset og spredt ift. de traditionelle medier som 

tv, radio og trykte medier, der i højere grad i pris og dækning retter sig mod produkter 

med højere volumen. Også selvom Whiite ofte tilbydes indrykninger i fx Vogue med ra-

batter på 80-90 pct. (ca. 25.000 kr. pr. side), som har relativ høj affinitet, høj kontakt-

flade, men også en høj kontaktpris (HE), lav involvering og akkvisitionsrate samt kon-

versationsgrad.   

4.1.5.	Placering	
Whiite har en konceptbutik (place) i København, men savner for at skabe en internatio-

nal brand i high end premium segmentet egne butikker i anerkendte modebyer og vare-

huse. Ifølge bl.a. den nye koncernchef i IC Company, Mads Ryder33, kræver et brand i 

high premium/luxury segmentet at være placeret få, men rigtige steder som bl.a. Paris, 

London, New York og for Asien i Tokyo eller i de internationale kendte varehuse.  

Skabelsen af brandet i Polen vil kræve et brohoved i et af de anerkendte varehuse, 

Malls, multibrandbutik eller ved egen butik placeret central i et anerkendt butiksområ-

de/indkøbscenter. Hertil kommer den aktive brug af web-shops. 

Ca. 22 pct. af Whiites produkter sælges online – og kun meget begrænset ved eget de-

tailsalg. Onlinesalget giver mulighed for direkte kontakt til forbrugeren, men som også 

udfordrer leverandørvirksomhederne ved den direkte forbrugerkontakt og information 

om forbrugerne (TEKO). Herved skabes bedre kontakt til forbrugerne. 
                                          
33 http://m.business.dk/?article=27698599-Modefirmaet,-der-for-vild-i-klaedeskabet 
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4.2.	Forretningsgrundlag	
Whiites produktsortiment er relativ snævert rettet mod modetøj til karrierekvinder i 

den mere voksne målgruppe (30-65 år). Produkterne er inden for modetøj (kerneforret-

ningen) og sortimentet er ikke forsøgt udvidet med de mest nærliggende komplemen-

tære produkter, som assesories eller sko, ved brand extensions eller line. I brandstrate-

gien er der heller ikke søgt anvendt en corporate tilgang under HTM-brandet selvom 

Miniature er et stærkere brand (MH) i sit segment og kunne forstærke Whiite-brandet. 

Kunderne i nogen grad er de samme. En fare ved fælles branding vil være, at Whiite 

endnu ikke er fuldt positioneret og kunne påvirke Miniatures brandværdi negativt. 

4.2.1	Kerneforretning	og	service	
Whiite fokuserer således snævert på sin kerneforretning, at levere tøj ift. den opstille-

de VP. Brandstrategien er som tidligere nævnt, at give forbrugeren en oplevelse af høj 

kvalitet (fysisk produkt), et højt serviceniveau, morderne klassisk dansk design og høj 

etik med fokus på bl.a. ærlighed. Forbrugerens samlede oplevelse af værdien af produk-

tet søges dermed optimeret – dvs. udover over det fysiske produkt også en holdning til 

livet - samt levere en samlet service til forbrugeren med høj grad af komitment mellem 

virksomheden og forbrugeren. Produkter i løbende kollektionerne er nye, dog kan det 

være eksisterende designs med relativ begrænsede ændringer. Ved at betragte Whiites 

produkter ud fra en servicevinkel hænger Whiites strategi godt sammen med fokus på 

”External marketing” (VP), medarbejderne og forbrugeren ved ”Interactive marketing” 

samt mellem virksomheden og medarbejderne ved ”internal marketing” i ”The triangel 

service brand marketing” (Kotler 199934; Kotler al, 2012, 503).  Der lægges stor vægt 

på god kundeservice direkte fra Whiite og interne værdier. Også selvom de fleste pro-

dukter primært sælges gennem andre kanaler end egen butik. Både medarbejdere og 

ledelse skal og bidrager til at leve op virksomhedens værdier med fokus på kvalitet og 

klare forventning til medarbejderne (HE).  

Denne strategi underbygges af studier af Heskett, Sasser Jr. G Schlesinger (1997) i 

deres teori om ”Service Profit Chain”. Modellen der sammenkæder høje interne værdier 

med øget loyalitet hos kunderne. 

                                          
34 http://www.slideshare.net/fullscreen/nazeemhussain2/services-15097813/1 
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4.2.2.	Produktudvikling/leadtid	
Der arbejdes med høj grad af produktudvikling/innovation både mht. råvarer og de-

sign. Designerne har stor frihed til at tegne brandet, men har i forhold til fast fashion 

eller lower mid market brands en lead tid fra design til salg på ca. 12 måneder. Mens 

brands som H&M kører med en lead tid på 3 måneder (Troels Jacobsen, Eksportrådet). 

Med lange leadtid stilles store krav til designernes trend spotting og forudseenhed, hvil-

ket gør strategien med egen og gennemgående DNA mere present. Ligeledes arbejdes 

der kun i begrænset omfang med genbestilling, idet produktionstiden er på ca. 8 uger. 

4.3.	Virksomhedens	nationale	og	international	markedsprofil  
Udover at Whiite er ved at finde sit DNA og position i markedet, er det danske marked 

tæt på at være mættet35 (HE), hvor vækststrategien kunne ligge i: 

 Udvide den nuværende nichetilgang til at omfatte flere segmenter enten ved innovation 

eller ved en bredere tilgang end nuværende (energizing)  

 Øget købsfrekvens ved eksisterende kunder 

 Udvide sortimentet med flere komplementære produkter, såsom smykker (leverage) 

 Etablering af Subbrands (brand extension). 

 Nye markeder 

Det nuværende arbejde med egne styrker (VRIO, kap 2.5) og DNA samt forbedret ren-

tabilitet gør, at en ekspansion kan være forbundet med en relativ høj risiko, herunder 

finansielt. Whiite er som beskrevet i næste delkapitel repræsenteret i primært de nordi-

ske lande, Tyskland og Beneluxlandene, normalt også betegnet som nærmarkeder. Den 

internationale strategi er primært drevet af ”Scale of Economy” (Aaker m.fl, 2010, 248).  

4.4.	Marked	og	positionering	
Det danske marked er relativ begrænset og er svært at udvikle yderligere (HE). Whiite 

er i Danmark repræsenteret med egne konceptbutik i Købehavn, som er under flytning 

til større lokaler, samt i Magasin og Illum med egne shop in shops. Spørgeskemaunder-

søgelsen indikerer, at de fleste, som har købt Whiites produkter, har købt produkterne i 

en fysisk butik (bilag 4), hvilket også er der, hvor kendskabet til Whiite stammer fra. 

Ingen respondenter havde købt Whiites produkter brugt. 

                                          
35 Et studie har vist at virksomheder, der er stærke på hjemmemarkedet har størst mulighed for at have 
succes på eksportmarkederne (Aaker et al., 2010,255). 
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I Danmark sælges Whiite i ca. 45 fysiske butikker, hvoraf ca. 5 er rene Whiite butikker 

eller shop in shop. Udover Danmark sælges Whiite primært i Nederlandene og Norge. En 

analyse36 peger på, at der inden for modeindustrien generelt i Danmark er et stor uud-

nyttet potentiale – mest i nærmarkederne og Beneluxlandene.  Whiite arbejder mod at 

højne både kvalitet og evt. pris for at lægge sig i segmentet over prissegment i den øvre 

end af premium high, hvor hovedparten af de danske high premium mærker ligger.  

Figur 5.  Analyse af pris/kvalitet for et par sorte bukser i Danmark 

 
Kilde: Egen tilvirkning37, Y- og X-akse er forudskudt i skalaen 

Whiite er brand under udvikling mod et klarere ståsted kvalitets- og prismæssigt, 

der gør det muligt primært at udvide markedet uden for Danmark. I Polen efterspørger 

den købedygtige forbruger dansk/skandinavisk design (JT, Amb.). Som det fremgår af 

årsberetning fra DAFI38 har dansk mode, som klynge, mulighed for at udvikle sig som 

centrum for bæredygtig modeproduktion, ligesom ”Paris er kendt for high fashion og 

Milano/Italien for craftmanship” (DAFI, årsberetning 2011, side 26). Med Whiites fokus 

på etik ligger strategien på linje med trenden i danske modeindustri og Danmark som 

bæredygtig producent af tøj. 

                                          
36 Deloitte, Modeanalysen 2013  
37 Miinto.dk, http://www.stellamccartney.com/dk/online/stella-mccartney/women/trousers/ (Stella Mccartney); 
http://www.mytheresa.com/euro_en/designers/isabel-marant.html?gclid=CJeXvZm7sr4CFQkCwwodLVIAuA (Isabel Ma-
rant), Undersøgelse af kvalitet i Magasin og Illum med kollega, Tidligere ansvarlig for mode og design, UM. Spørgeskema 
resultat for branchekending bragte ikke yderligere. 
38 DAFI, Årsberetning 2011 fra Dansk Fashion Institute. 
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Med et stagnerende hjemmemarked med mange udbydere ses der muligheder i et in-

ternationalt marked, hvor dansk modedesign har et godt ry (HE, MH, JT). Bl.a. på det 

polske marked er der efterspørgsel efter luksusprodukter i høj kvalitet baseret på etisk 

korrekt produktion (KMPG, 2012).  

4.5	Produktions‐	og	forsyningsforhold	(producers	kriterier).	
White designer eget tøj og sourcer materialer til tøjkollektionerne, men har derudover 

ikke egen produktion.  

4.5.1	Organisationen	
Organisationen i HTM er relativ smal med kun 35 ansatte, hvor flere funktioner er out-

sourcet bl.a. IT. Hertil kommer, at medarbejderne i virksomheden er og skal være flek-

sible ift. at påtage sig forfaldende opgaver, herunder kundeservice. Til forskel fra mange 

andre firmaer i branchen er der et stort ejerskab fra medarbejderne til organisationen. 

Marketingsmikset kan fortolkes udvidende til også at omfatte ”people” – det femte P (se 

også 4.2.1). Med udgangspunkt i det ressourcebaserede perspektiv findes en virksom-

heds langsigtede konkurrencefordel i kerneressourcer og kompetencer. Dette fokus fin-

des også i VRIO-modellen ved vægten på interne styrkers indvirkning på virksomhedens 

performance, herunder evnen til løbende at skabe nye produkter/innovation og høj ser-

vice. Grundet Whiite som nicheproducent i et mindre segment og med begrænsede fi-

nansielle ressourcer vil en innovationsstrategisk tilgang være, at være innovation 

follower med egen stil og ikke placere sig bl.a. i Haute Couture. 

4.5.2	Produktion	
Før 2010 produceredes en stor del af kollektionen i Kina og Hong Kong hos producen-

ter, som var kendt for produktion af kvalitetstøj til kvinder. Med stigende lønniveau og 

kompleksitet i handlen med Asiatiske handelspartnere, herunder producenternes ved-

holdende insisteren i afregning i USD, har betydet, at produktionen er rykket tilbage til 

Europa. Det har vist sig risiko- eller omkostningsfyldt, at afregne i en valuta og modtage 

betaling i anden valuta. Derfor anvendes firmaer, som tilbyder ”up-charge” eller valuta-

afdækning, hvilket kan udgøre en større procentdel. Med en relativ lille virksomhed med 

begrænsede finansielle ressourcer er det nødvendigt at afdække valutarisikoen bl.a. 

som følge af det løbende pres på likviditeten. 

Hertil kommer, at der for import fra lande uden for EU skal betales en afgift på 10,2 

pct.. Med en dækningsgrad på ca. 60 pct., en told på ca. 10 pct. og ca. 10 pct. til et fac-
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toringselskab er der ikke meget tilbage til dækning af de øvrige omkostninger. Facto-

ringselskaber bruges i nogle tilfælde til at mindske risikoen ved manglende betalinger 

fra kunder. Dette betyder, at dækningsgraden reduceres fra de 60 pct. til ca. 40 pct. 

Whiite får nu kollektionerne produceret i Bulgarien, Litauen og Tyrkiet samt i Portugal. 

Specielt i Bulgarien er der gode producenter, der har stor erfaring med produktion af tøj 

til det italienske og græske marked. Der er flere fordele ved produktion i Europa/EU så-

som mindre kulturelle forskelle, lavere sprogbarriere, højere grundkvalitet, ingen impor-

told mv. samt afregningen i Euro, dog primært inden for EU. Afhængig af leverandør vil 

der ofte være behov for, at produktionen lægges hos mere end én leverandør for at sik-

re forsyningen, herunder eventuelle genbestillinger. Genbestillinger af fx forårskollektio-

nen vil skulle foretages i begyndelsen af februar for at nå de aboslut mest attraktive 

dage inden påske. Leveringstiden ved eksterne leverandører er som minimum 6-8 uger. 

Generelt gælder på markedet, at såfremt der ikke er tale om lange relationer, er der 

behov for sikring af leverancen hos mere end en leverandør, hvilket er fordyrende.             

Som konsekvens af Whiites værdigrundlag følger HTM både REACH-kravene39 (primært 

brug af kemikalier) og SGS-kravene40 meget stringent ift. leverandørerne. Med disse to 

certificeringer tilfredsstiller Whiites produkter stort alle grænseværdikravene på næsten 

alle markeder (HE). Der er i HTM ansat en kvalitetskontroller, der tager rundt til produ-

centerne for at sikre kvalitet, og at der leves op til de stillede certificeringskrav. Disse 

krav tages meget bogstavligt og skrives ind i alle kontrakter.                                                      

Generelt er der meget få patenter inden for tøjbranchen udover brandbeskyttelse. De-

signs er meget lette at imitere, så SCA etableres via brand, historie, kvalitetsbevidsthed 

mv. - egenskaber, der ikke knytter sig direkte til det fysiske produkt. Brandet Whiite 

søges da også opbygget med primært immaterielle værdier. 

4.6	Afsætnings‐,	kommunikations‐	og	salgsforhold	
Afsætnings- og salgskanaler vil være et væsentligt parameter for Whiites beslutning om 

at entrere på det polske marked, idet valget af distributør er afgørende ift. at kunne 

sælge tilstrækkelige produkter, til at kunne udvise en positiv business case. 

                                          
39 http://www.intertek.com/reach/certificate/,  
40 http://www.sgs.com/,  
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4.6.1.	Markedskommunikation	
Som en del af udmøntningen af marktingsmikset (promotion) anvendes produktam-

bassadører for Whiite. Dvs. kendte danskere og tilfredse kunder, som promoverer Whi-

ites produkter.  De valgte celeberties skal dog leve op til Whiites værdier. For opbygnin-

gen af Whiite som brand og differentieringen af produktet skal kundernes oplevelse af 

Whiite til stadig vedligeholdes for at undgå ”værdikløften”, hvor kunder og virksomhed 

har helt forskellige oplevelse af VP til kunden. Et udgangspunkt for analysen af kommu-

nikationsindsatsen kan bruges ” The Integrated Marketing Communication plan” (IMC). I 

denne samles virksomhedens markedskommunikation fra vision, mission og værdier til 

indpakning af produkterne til CSR i en strategi. Spørgeskemaundersøgelsen indikerer, at 

kendskabet til Whiite primært stammer fra en fysiske butik eller fra venner og bekend-

te, og i mindre grad fra internettet eller kendte. 

4.6.2.	Salgskanal(er)	
Distributionen af varer foretages typisk fra producent til HTM i Danmark til centralla-

geret i Tappernøje og derfra til butikker i Danmark. I forbindelse med eksport sendes 

produkterne eventuelt direkte fra producent til distributør. Whiite tager ikke usolgte va-

rer retur. 

En væsentlig del af Whiites omsætning kommer fra internetfirmaer, hvor 3 store udby-

dere aftager produkter fra Whiite (Zalando og Stylepit) mens ca. 10 nordiske udbydere 

samt 4 internetfirmaer i Tyskland og ca. 10 i andre lande. Flere af internetfirmaerne af-

tager så stor en del af kollektionerne, at de har en stigende forhandlingsstyrke, hvilket 

udgør et problem (HE). Antallet søges generelt reduceret for bedre at kunne styre bran-

dets eksponering. Både Zalando og Stylepit er repræsenteret i Polen og sidstnævnte 

med lager og distribution mv. i Polen. Whiite afsætter allerede sine produkter i Polen.  

Hertil kommer multibrandbutikker, der fører et mindre udsnit af Whiites produkter, hvil-

ket alt andet lige før det dyrt at distribuere og sikre betaling. 

Figur 6. Distributionskanaler (salgskanaler) 
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Valget af detailled eller butikskoncept vil dels afhænge af distributør og den polske de-

tailbranche. Dette vil blive belyst senere i kap. 8.2.3. Blot kan nævnes, at den hyppigste 

anvendte er egne butikker evt. shops in shop i indkøbscentre, større departement stores 

og multibrandbutikker.  

4.7	Økonomi	og	budgetter	
HTM blev ekstraordinært hårdt ramt af den finansielle krise, idet virksomheden havde 

en ekspansiv organisk vækststrategi for Whiite. HTM havde således ved indgangen til 

finanskrisen i 2008 et væsentligt engagement i det sydlige Europa, hvilket var den pri-

mære grund til de relative dårlige resultater i 2008 og 2009. Whiite har primært bidra-

get til underskuddet i de to kriseår og senere. I 2013 er første gang, hvor brandet bi-

drog positivt til dækning af faste og centrale kapacitetsomkostninger. 

Tabel 7. Økonomiske nøgletal 
1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 
Bruttofortjeneste 10.743 5.765 7.093 8.855 8.980 
Primært resultat -3.885 -10.186 -8.641 -2.058 -1.984 
EBITDA41 -1.468 -1.149    
Likviditetsgrad 93 123 131 112 126 
Kilde. NN Markedsdata, 2014 og proff.dk litteraturliste 

Generelt regnes der med et dækningsbidrag i størrelsesordenen 90-130 pct. af de va-

riable produktionsomkostninger for at kunne skabe overskud. Der sigtes mod en dæk-

ningsgrad på 60 pct. mod generelt 54,8 pct. i branchen (HE). Den interne styring af 

omkostninger er relativ stram, hvor der for branchen sigtes mod at maksimalt 20 pct. 

af de samlede overheadudgifter er lønninger Det er nogenlunde tilfældet for HTM. 

Med finanskrisen i 2008 blev Whiite hårdt ramt af dels faldende omsætning dels et 

større antal primært sydeuropæiske kunder, som brat stoppede med at betale eller gik 

konkurs. Dette havde tre væsentlige effekter på resultatet og virksomhedens vækst- og 

prisstrategi. For det første tabte HTM mange penge på kunder, som ikke kunne betale, 

og mistede også omsætning fremadrettet. Det betød en revurdering af vækststrategien, 

og at de sydeuropæiske markeder udgik som fokusmarkeder, og der blev derfor fremad-

rettet primært fokuseret på nærmarkeder i det nordlige Europa. For det andet betød 

opbremsning, at Whiite stod med relativt store lagre, idet kollektioner udarbejdes og 

besluttes 8-12 måneder før salg i detailhandlen. Den store lagerbeholdning har haft et 

spilover til regnskaberne for 2009-2011, hvor der dels har været en nedskrivning af va-

relagers værdi dels en  tilpasning af omkostningsstrukturen. Sidst har manglende volu-
                                          
41 EBITDA (Earnings before interest, taxation, depreciation and amortization), beskriver virksomhedens evne til at skabe 
overskud eller et mål for cashflow før omkostninger til ”papirpenge” (http://www.aktieinfo.net/forkortelser/) 
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men været årsag til, at det ikke har været muligt at opnå en volumen, som udløser de 

forventede mængderabatter, hvilket også har betydet en ekstraudgift (HE).  

Generelt har branchen et stort likviditetsbehov, som følge af den lange leadtid fra de-

sign til produkternes salg i butikkerne. Likviditetsudfordringen skyldes både arbejdsløn-

ninger mv. i selve designfasen, men også at hovedparten af leverandørerne kræver del-

vis forudbetaling forud for en produktion. Der er således bundet relativ meget kapital i 

produktionsprocessen og i lagre (MH). Da bankerne under finanskrisen mistede mange 

penge på udlån til leverandørvirksomheder har det været særdeles vanskeligt at få til-

strækkelige fordelagtige vilkår for lån af den nødvendige likviditet. Ejerstrukturen i HTM 

understøtter virksomheden med likviditet, således at likviditetsomkostninger ikke udhu-

lede dækningsgraden. HTM har siden 2008 haft en positiv likviditetsgrad (mellem 112 

og 131 pct. NN markedsdata, 2013), der har sikret virksomheden mod likviditetsfælden, 

som så mange andre mindre modevirksomheder er faldet i. Generelt har HTM en lav 

soliditetsgrad, som var speciel begrænset i 2008, 2010 og 2011 på mellem 3 og 17 pct. 

(NN Markedsdata, 2013). Det betyder, at virksomheden har en relativ stor gældspro-

cent, hvilket gør det svært at tilvejebringe likviditet via de finansielle institutioner. 

Med et dårligt vintersalg i 2013 (HE) er der et relativt stort lager af vintertøj, som end-

nu ikke er afskrevet. Da markedet for Whiite tøj er relativ begrænset, søges undgået at 

”oversvømme” markedet med billigt tøj. Politikken er, at Whiites tøj maksimalt sættes 

ned med 40 pct., og at der ikke længere sælges til ”outlet” firmaer, der sælger fra egne 

butikker. Varelagre søges derfor solgt uden for EU eller de markeder, hvor Whiite ikke 

vil komme i konkurrence med nye kollektioner (kannibalisere nye kollektioner). Polen 

har tidligere aftaget mange overskydende produkter med salg via outlets, hvilket også 

underbygges i mesoanalysedelen. Med den stigende velstand og relativ høje vækstrater 

ændrer Polen karakter - specielt i de store byer mod at være et højprismarked.  

Hovedudfordringen for Whiite er opbygningen af det brandet med en ”blue ocean” 

placering i det danske marked eller blandt danske modetøjsfirmaer. Ifølge White koster 

et nyt produkt ca. 45.000 kr. at udvikle i irreversible udgifter og tilpasningen til et nyt 

marked min. 100.000 kr. afhængig af involvering, herunder evt. markedsundersøgelser 

af Eksportrådet, lokal advokatbistand, rejser til landet mv..  
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En markedsudvidelse vil kunne forbedre det samlede dækningsbidrag ved en større 

omsætning, ligesom der kan opnås større mængderabatter fra producenterne. Dette 

skal dog sammenholdes med risiko og likviditetsbehov, som er en kritisk faktor. Spore-

ne fra finanskrisen skræmmer, idet ekspansionen til sydeuropa var relativ dyr.  

5.	Den	eksterne	analyse	
Den eksterne analyse baserer sig på en makroanalyse og en analyse af industrien ift. 

det i kapitel 3 beskrevne marked. De vigtigste muligheder og trusler indgår i SWOT-

analysen. Den eksterne analyses formål er således at binde omgivelserne sammen med 

Whiites interne svagheder og styrker, som ikke er direkte påvirkelige af virksomheden 

selv (eksogene faktorer). Til analyse af makro-niveauet er valgt PEST-modellen, mens 

der for meso-niveau anvendes Porters Five Forces. 

Figur 7. Analyse af marko- og mesofaktorer (industri), der påvirker Whiite 

42 

5.1	Makroniveauet	43	
PEST-analysen er ikke i sig selv en analyse, men et rammeværktøj/tjekliste, hvis an-

vendelighed afhænger af kvaliteten af input. Modellen er et øjebliksbillede (og statisk) 

baseret på nutiden eller fortidige observationer. På trods af modellens svagheder er den 

særdeles nyttigt at anvende til at skabe overblik over Whiites omgivelser på makroni-

veauet. 

5.1.1.	Politiske	forhold	
De politiske forhold dækker bl.a. styreform, udenrigspolitiske relationer, socialpolitik, 

offentlig sektor, korruption, skat/afgifter, lovgivning (lokalt, nationalt og europæisk). 

Polen er en republik med reel demokrati. Polen er medlem af NATO (1997) og EU 

(2004). Specielt har medlemsskabet af EU påvirket Polen politisk og økonomisk fra den 
                                          
42 http://www.mannaz.com/da/artikler/den-strategiske-udfordring/ 
43 Delvist baseret på gennemført analyser i det praktiske seminar (LGH, 2014) 



København, 26. maj 2014, WHiiTE Copenhagen 

39 
 

tidligere centrale planøkonomi til en åben markedsøkonomi med moderniserede offentli-

ge institutioner, primært sfa. en reformation og styrkelse af de demokratiske institutio-

ner. WBs (2012) indikatorer for politisk stabilitet og niveauet for demokratiet ligger Po-

len med en høj grad af politisk og demokratisk stabilitet, hvor indikatoren for fx ef-

fektiviteten i den statslige sektor er forbedret frem mod 2012.  

Polen er politisk orienteret mod Europa og har meget tætte relationer til USA. Med den 

stigende spænding ift. Rusland er den politiske og økonomiske risiko øget væsentligt, 

hvor bl.a. som følge af Polens store afhængighed af eksport til Rusland, men også af-

hængigheden af energiimport fra Rusland. Med valget af Komorowski’s (moderat kon-

servativ) til præsident har Polen de seneste år nærmeret sig et normalt forhold til Rus-

land. Politisk kan Polen blive sat tilbage, hvis populistparti som Palikot vil rykke Polen i 

en nationalistisk retning44 og skabe usikkerhed i det polske samfund efter valget i 2015.  

Korruption er en af de væsentligste udfordringer for det polske demokrati og samfund. 

I 2009 var Polen nr. 49 ud af 180 lande ifølge Transparency International. Den nuvæ-

rende regering har formået at bekæmpe korruptionen, så landet i 2012 ligger nr. 38, 

hvilket styrker attraktiviteten for udenlandske investeringer. WB45 bedømmer Polen på 

samme niveau som Costa Rica og Rwanda. På indikatorerne; offentlig effektivitet, kvali-

tet af lovgivningen og retssikkerhed, har Polen gjort mindre fremskridt og ligger under 

sammenlignelige lande fra den tidligere østblok, såsom Ungarn, men ikke alarmerende. 

Generelt vurderes Polen på de væsentligste indikatorer for statens stabilitet og perfor-

mance at gøre fremskridt omend dette sker langsomt. Polen har et velfungerende og 

dækkende lovgivnings- og domstolssystem46, som i høj grad er påvirket af EU’s fæl-

les krav. På tekstilområdet gælder stort set EU's generelle krav, hvor der ikke er væ-

sentlige bilaterale regler. Kontaktsystemet er velfungerende og virksomhederne lever 

normalt op til de aftalte krav (AW47, amb.). I EU-sammenhæng ligger Polen ifølge WB 

(2012) dog et godt stykke fra gennemsnittet. 

 

 

 

 
                                          
44 Business Monitor, ”Poland retail report”, Q2 2014 
45 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
46 Marketline, side 30, Poland, 
47 Agnieszka Wrobel, Den danske ambassade Warszawa 
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Figur 8.  Politiske forhold - tillid og tilfredshed (Egen tilvirkning, OECD, 2Q 2014)   

 

Væsentligste politisk udfordring er en proaktiv erhvervspolitik, som skal forbedre det 

polske erhvervsklima. I 2013 vedtog regeringen at pensionsalderen sættes op til 67 år 

frem mod 2040 (for mænd 2020) fra de nuværende 60 år for kvinder og 65 år for 

mænd, hvilket øger arbejdsudbuddet og det offentlige udgiftspres med større mulig 

økonomisk stabilitet.  

5.2.	Økonomiske	forhold	
Polens samlede BNP udgjorde 2.963 mia. kr.( BM, 2014, 2Q) i 2013 (PLN:1,78) med 

forventet vækst til 3.451 mia. kr. i 2016 til 4.398 mia. kr. i 2020. Til forskel fra mange 

andre økonomier blev den polske økonomi kun i begrænset omfang påvirket af finans-

krisen, hvor den alle år har formået at bevare positive vækstrater. I 2010-2011 med ca. 

4 pct. og i perioden 2012 til 2016 med en forventelig vækstrate på 2,5 pct. Med stort 

set ingen befolkningstilvækst øges velstand målt i BNP/capita og forventes at være ca. 

101.000 kr. i 2016 ogl 131.000 kr. i 2020.  

Figur 9. Udvikling i BNP/capita i udvalgte østeuropæiske lande (OECD, Q2 2014) 
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En af grundene til de høje vækstrater skal findes i det relative lave udgangspunkt i 

EU-sammenhæng, et relativt højt offentligt underskud, og at Polen i EU er HUB for out-

sourcing af opgaver. En af Polens styrker er den forsatte integration i den tyske økono-

mi. Tyske virksomheder løfter økonomien og produktionen op af værdikæden (BM, 

2014). Det relative store offentlige underskud (3-4 pct. årligt) er den væsentligste 

ubalance i den polske økonomi. Polen har svært ved at leve op til EU’s konvergens krav 

på 3 pct. af BNP. Underskuddet begrænser Polen i at føre en ekspansiv finanspolitik for 

at få vækstrater op. Dette skaber usikkerhed om mulige økonomiske indgreb med en 

eventuel depression til følge. Til gengæld har Polen godt styr på inflationen, som der-

ved ikke undergraver den polske økonomi. Set fra Whiite er der ligesom i Danmark en 

vis valutakursrisiko ved at etablere sig i Polen, selvom den er minimal. Polen er den 

største østeuropæiske økonomi i EU og har mange værdier placeret i zolty. En flugt fra 

valutaen kan skabe valutauro bl.a. sfa. krisen i Ukraine. Virksomhedsskatten ligger på 

19 pct., hvilket er under det danske niveau. Skatten er nedsat fra 27 pct. i 2004 (BMI, 

2014 2Q). Det samlede skattetrykt er relativ høj for virksomhederne, hvor Polen ligger 

nr. 113 – selvom personskatten er lav (WB, 2014). 

UNCTAD har vurderet Polen som et af de bedste lande for udenlandske investeringer. 

Dette underbygges af OECD, der vurderer virksomhedernes dækningsbidrag i Polen til et 

af de højeste i EU (OECD, 2014, 40) og langt over konkurrerende lande, som Tjekkiet. 

Udenlandske investeringer og overførsel af teknologi øger alt andet lige den internatio-

nale konkurrenceevne og modernisering af produktionsapparatet. En af de største øko-

nomiske udfordringer for Polen - nu og fremover - er den høje arbejdsløshed.  Arbejds-

løsheden har bidt sig fast på et niveau på ca. 10 pct. Kvinders erhvervsfrekvens er kun 

ca. 60 pct. og mange arbejder på deltid.  

Konkurrenceevnen målt ved Gobal Value Chains48 (GVC) med øget deltagelse i den 

globale økonomi vurderes generelt at øge et lands vækst, skaber arbejdspladser og øger 

produktiviteten. I GVC sammenhæng ligger Polen i 2012 som 39 ud af 140 lande. Polen 

bør åbne økonomien mere og drage yderligere fordele af den internationale arbejdsde-

ling, hvor Polen med hensyn til ”open trade” ligger midt i feltet (67 ud af 100) af tidlige-

re østeuropæiske lande (BMI, 2014, 30). De vigtigste handelspartnere er Tyskland og 

Rusland, som Polen økonomiske er tæt integreret med.  

                                          
48 OECD-WTO Trade in Value Added database (TiVA), 2013 
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En af Polens udfordringer er en yderligere nedbrydning af restriktioner på FDI (OECD) 

specielt på køb af fast ejendom. Forretningsmiljøet er dog under forbedring (World 

Bank, Doing Business 2014, bilag 5), hvor Polen lå nummer 55 i 2012 ud af 185 lande, 

men er i 2014-rapporten avanceret til nummer 45. Udfordringerne for både indenland-

ske og udenlandske virksomheder er, at det er svært at starte polske virksomheder pga. 

bureaukrati (nr.116 dog forberede betingelser) og byggetilladelser (nr. 113 under for-

bedring). Til gengæld er der god beskyttelse af investeringer, relativ få restriktioner på 

udenrigshandel og gode kreditmuligheder, hvilket bekræftes af handelschefen på den 

danske ambassade i Warszawa. 

Figur 10. Udgifter og antal dage for start af virksomhed (Egen tilvirkning, OECD, 2014, s.42) 

 

Et af flere lyspunkter i den polske økonomi er det faldende handelsunderskud og en re-

lativ lav inflation.  

Samlet har den polske økonomi relative høje vækstrater, faldende ubalance i samhand-

len med udlandet, et godt investeringsklima for udenlandske virksomheder og stigende 

velstand samt stor integration med den tyske økonomi. 

På den anden side skal Polen øge andelen af den globale værdikæde, få det offentlige 

underskud ned og nedbragt arbejdsløsheden samt samtidig sikrer valutaen. Den vok-

sende og stabile økonomi medfører alt andet lige en større middelklasse. Erhvervskli-

maet vil skulle forbedres både lokalt og for FDI (dog primært køb af ejendomme) for 

sikre en forsat udvikling ved virksomhedsetableringer og udvikling for at bevare væk-

sten og dermed de forbedrede afsætningsmuligheder.  

Den høje arbejdsløshed kræver til gengæld en omfordeling fra middel- og overklassen til 

den fattigere del af befolkningen. Set fra Whiite ser den økonomiske udvikling god og 
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stabil ud med stigende købekraft, dog kan politisk ustabilitet primært ift. Rusland rykke 

økonomien og risiko i en selvstædig valuta (Herom senere bl.a. afdækningsomk). 

5.3.	Sociale	kulturelle	omgivelser	
De socio-kulturelle forhold dækker over demografisk udvikling, uddannelsesniveau, ind-

komstfordeling, arbejdsmarkedsforhold, sundhedsvæsen, kulturelle forhold mv.  

Polen har ca. 38,4 mio. indbyggere og en nogenlunde balanceret demografi. Der er dog 

tegn på en faldende fødselsrate i lighed med det øvrige Europa, hvilket skaber demogra-

fiske udfordringer med bl.a. en ældrebyrde og faldende arbejdsstyrke. Middellevealde-

ren er 76,5 år, hvilket er lidt lavere end Danmark, men højt blandt de tidligere østeuro-

pæiske lande. På de sociale indikatorer ligger Polen nogenlunde højt som 39 ud af 187 

lande (OECD, 2014). Polen har en god score på uddannelse ved et generelt højt uddan-

nelsesniveau med en gennemsnitlig skolegang på 10 år, og 99,5 pct. af alle børn kan 

læse. Modsat ligger udgifterne til sundhedsvæsenet noget under niveauet i det øvrige 

EU. Det offentlige sundhedsvæsen (ca. 70 pct. mod 72 pct. i EU) udgør i EU-

sammenhæng en relativ lav andel af de samlede udgifter til sundhed (OECD, 2014). En 

stigende fedmeempedemi, hvor antallet fede er steget med 16 procentpoint siden 2006 

til ca. 54 pct. af den voksne befolkning. Den disponible indkomst er nogenlunde ligeligt 

fordelt i 2010 med en ginikoefficients49 på 0,31 (DK 0,25), mens indkomstfordelingen er 

mere skæv fordelt med en ginik. på 0,435 (DK 3,8). Arbejdsmarkedet er kendetegnet 

ved en lav beskæftigelsesfrekvens på ca. 65 pct.(ca. 60 pct. for kvinder(OECD, 2014, s. 

58)). Hertil skal nævnes, at mange kvinder er på deltid, hvormed erhvervsfrekvensen 

kun er 46,2 pct. (BMI, 2014). Antallet af unge uden beskæftigelse eller uddannelse er 

ca. 10 pct., hvilket mere eller mindre er på EU-gennemsnittet. Baggrunden for den rela-

tive lave beskæftigelsesfrekvens skyldes primært en lav frekvens for unge og for ældre 

(OECD, 2014, s 36). På det kulturelle eller værdipolitiske er ca. 90 pct. katolikker, mens 

de sidste 10 pct. også primært er kristne. Ifølge Hoffestedes indeks er Polen kendeteg-

net ved en høj grad af autoritetstro (PL: score 68, DK: 18) og vægt på maskuline (kon-

kurrence, individuel succes, fokus på arbejde mv.) og gamle værdier, traditioner50, samt 

en stor risikoaversitet. 

 

 
                                          
49 OECD, dataset; http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD 
50 Hoffstedes 5-D model, Hoffstedes.com, Polen 
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Figur 11. Hoffstedes sammenligning på kulturelle værdier (Hoffstedes, maj 2014) 

Samlet er Polens styrke på det socio-kulturelle område er fremskridtene på de sociale 

indikatorer og specifikt ved en veluddannet arbejdsstyrke, arbejdsmarkedsreformer og 

omfordeling. På den anden side vil der skulle ske forbedringer på sundhedsområdet, 

indkomstuligheden før omfordeling, arbejdsløshed, der har bidt sig fast og faldende fød-

selsrater. Værdierne i Polen er præget af konservatisme, katolske og individualistiske 

værdier med tro på et hierarkisk og maskulint værdisystem. Dette passer godt til den 

lidt konservative tøjstil i Nordeuropa og farvevalg – det sikre valg – apropos risikoaver-

sitet. En lav erhvervsfrekvens for kvinder påvirker det disponible beløb i dette segment. 

5.4.	Teknologiske	forhold	
Teknologiske forhold dækker over forskningsaktiviteter, R&D omkostningsniveau, tekno-

logisk udvikling, innovation, digital udvikling mv. 

Som indikator for den teknologiske udvikling kan bruges antallet af patenter godkendt 

af USPTO (USA), som før 2011 lå på et niveau på ca. 50, men er de seneste år steget til 

ca. 90 årligt. Til sammenligning fik DK godkendt ca. 1.000 patenter i 2012. Et af de vig-

tigste parametre generelt for virksomhedernes produktivitet er IT-understøttelse af pro-

duktionen. Her ligger Polen 49 ud af 14251 lande. IT-markedet er et af de hurtigst vok-

sende i Europa specielt inden for det offentlige og banksektoren. Antallet af internetbru-

gere er vokset fra ca. 50 pct. i 2007 til 70 pct. i 2014 (BMI, Q2 2014), hvor ca. 3 pct. af 

detailhandlen foregår over internettet.  

Antallet af mobiltelefoner er ca. 1,5 pr. indbygger. Den største udfordring for Polen er 

den relative begrænsede fokus pr R&D og dermed innovation. Polen har i en global 

sammenhæng lave subsidier til R&D og et lavt offentligt budget for forskning (ML, 2013, 

28)). Linket mellem entreprenører og innovative miljøer mangler og bremser for virk-

                                          
51 World Economic Forum, ”Globale informations Technology report 2012” 
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somhedernes innovation. Dette afspejler sig også i en udflytning af de dygtigste velud-

dannede polakker og derved en brain drain af det polske arbejdsmarked (OECD, 2014, 

78). Ca. 6 pct. af den polske arbejdsstyrke arbejder uden for Polen. Specielt Krakow (20 

bedste52 i verden) og delvist Warszawa og Wroclaw er hubs for outsourcing for store 

internationale selskaber(ML,2013, 28), hvilket primært skyldes et højt uddannelsesni-

veau i disse områder. 

Samlet er Polen stærk på IT-området og uddannelse, men har udfordringer på R&D og 

innovation i virksomhederne specielt for entreprenørvirksomhederne. Den udbredte an-

vendelse af internettet og den gode mobildækning betyder gode muligheder for at ud-

nytte online-salg, markedsføring og betalingsformidling. Den lave innovation og be-

grænsede udvikling inden for videnstunge virksomheder, som medfører delvist at flere 

højtuddannede og derved også karrierekvinder arbejder uden for Polen. 

6.	Meso‐omverden	

Markedsudfordringerne analyseres med udgangspunkt i Whiites produkter i high premi-

umkategorien. I analysen afdækkes først den danske modetøjsindustris konkurrenceev-

ne i et internationalt perspektiv, hvilke parametre der gør branchen attraktiv for eksport 

til det polske marked.  

Porters Five Forces bruges til at beskrive Whiites ”SCA” i Polen, det polske marked 

(branchestrukturmodel) og opstilling af Key Succes Factors (KSF). Sidst samles op med 

en vurdering af det potentielle marked og målmarkedet i lyset af Whiites muligheder 

(SW, kap.7). Portes Five Forces model anvendes til analyse af branchen ift. attraktivitet 

for Whiite – omgivelserne påvirkning af eksport af modetøj til Polen – entrering på mar-

kedet. Påvirkningens styrke afhænger af virksomhedens situation i branchen, produkter 

og antal virksomheder indenfor branchen mv.. Porters model er en statisk model, der 

giver et øjebliksbillede af en branche set fra en virksomhed. Modellen kan bruges til at 

analysere den fremtidige udvikling i en branche med henblik på at udvikle en konkur-

rencestrategi.  Porters diamantmodel kunne have været anvendt, men ses ikke at give 

yderligere information. 

6.1.	Efterspørgselsforhold	
Whiites kundesegment retter sig med karrierekvinden, hvilket vil sige den arbejdende 

kvinde i en karrierestilling primært i aldersgruppen 30-65. Kundegruppen for kvinder 
                                          
52 Marketline, side 28, Poland, 
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med lederjob udgør ca. 0,33 mio. kvinder i Polen53.  Andelen af kvinder med lederjob 

har også været stigende fra ca. 4,6 i 2005 til ca. 5,2 pct. Den stigende andel af familier i 

mellemindkomstgruppen, andel af kvinder i arbejdsstyrken og andelen af kvinder i le-

derjob gør det polske marked interessant for Whiite. Erhvervsfrekvensen for kvinder er 

ca. 60 pct. mens den for de 25-54 årige nærmer sig de 70 pct.(OECD, 2014, 36). Det 

polske beklædningsmarked udgjorde i 2012 ca. 59 mia. kr. årligt, hvoraf ca. 45 mia. kr. 

var fra salg af tøj (EM, 2013,s9) med et salg til kvinder på 21,7 mia.54. Der blev i 2012 

solgt 462,5 mio. stykker tøj svarende til godt 12 stykker tøj pr. polske forbruger ved en 

stykpris på nominelt ca. 100 kr. (EM, 2013,s9) Den danske eksport af tøj til Polen var i 

2012 på 243 mio. kr. (UM, 2014), hvilket var det laveste niveau i 10 år. 

Figur 12. Husholdninger med indkomst over 10.000 USD månedligt (i 1.000 husholdninger) 

 
Kilde. BMI 2Q 2014, retail report  

Antallet af husholdninger med mere end 10.000 USD forventes at stige fra ca. 2 mio. i 

2014 til knap 4 mio. i 2020. Husholdninger med en stor købekraft forventes næsten for-

doblet i en periode på 6 år. 

Såfremt der korrigeres for lederjobs, der ikke knytter sig til målgruppen for Whiite 

skønnes denne at udgøre ca. 100.000- 125.000 kvinder, hvor den samlede forbrug til 

tøj udgør ca. 1 mia. kr. årligt ved et forbrug på ca. 10.000 kr. årligt. Hertil kan tilføjes, 

at ca. 38.000 polakker i 2011 havde en formue på mere end 1 mio. USD, hvilket også 

udgør et interessant segment, men denne gruppe vurderes dog ikke i samme grad at 

være tiltrukket af Whiites VP. Ud af en samlet arbejdsstyrke på ca. 17,25 mio. personer 

(OECD, 2014, stat) udgør kvinder i arbejde ca. 5,6 mio., hvoraf ca. 11 pct. er deltidsan-

satte i 2012. Denne andel har været faldende gennem de seneste år, hvor også er-

hvervsfrekvensen for kvinder har været stigende (OECD,2014, 36). Den stigende mid-
                                          
53 Ca. 5,2 pct. af de arbejdende kvinder har et lederjob i 2011 (OECD,stat, 2014), 
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD#n 
54 Marketline, ”Apparel retail in Poland”; feb. 2013, -> 48,3 pct. 
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delklasse og overklasse påvirker både erhvervsfrekvensen og andelen af kvinder i leder-

job. Det primære markedssegment for Whiites produkter er derfor stigende og må for-

ventes at stige yderligere de kommende år.  Såfremt der tages udgangspunkt i den op-

levede tærskel for, om varegrupper anses for luksusvarer, kommer ingen eller meget få 

af Whiites produkter i denne kategori. Specielt anser rige (indkomst over 350.000 kr.) 

ikke Whiite, som et luksusprodukt/brand (KMPG, 2012,s19). Dog anfører ambassaden 

(AW), at Whiites produkter vil betragtes som luksusprodukter. Den sekundære mål-

gruppe er kvinder i hustande med høj samlet indkomst og kvinder i hustande med stor 

formue – ca. 38.000 personer havde en formue over 1 mio. USD (KMPG; 2012, s14). 

Tabel 8. Arbejdsstyrke kvinder, kundepotential og reservationspriser 
 Aspires Mellemindkomst Rige I alt

Erhvervsaktive (kvinder)              7,4 mio. 
Andel i lederjobs              0,32 mio. 

Indkomst 6500 kr.>12.700 kr. 12.700 kr.> 150.000 kr. < 150.000 kr.  I alt/Gns. 

Antal personer (2014) 2.122.000 806.000  2.928.000 

Månedligt forbrug på beklædning ~300 kr.- 650 kr. ~ 650 kr. – 9.000 kr. 9.000 kr. og op  
Sko1                2.395                           2.283            4.217       2.698  
Tasker1                2.883                           2.739            5.732       3.376  
Tøj1,2                4.300                          4.100            8.600       5.000 

1 reservationspriser for hvornår et produkt er et luksusgode (KMPG, 2012) 
2 Reservationsprisen er baseret på ca. 50 pct. højere pris end sko (egen tilvirkning) 

Den gennemsnitlige forbruger i Polen bruger ca. 4,3 pct. af indkomsten på tøj og ca. 2 

pct. på møbler. Som tidligere nævnt skal konkurrenter eller efterspørgsel ikke ses ind-

skrænkende, idet komplementære produkter inden for tøj, sko og assesories kan substi-

tueres med Whiites produkter, men det kan andre statussymboler, som biler, ure, møb-

ler, kunst, rejser mv. eller fx- økologiske produkter eller fritid også. 

Figur 13.  Husholdningers forbrug brud ned på sektor i pct. 2013 (BM, Q2 2014, egen tilvirkning) 
 
 

 
Hvis der ses på de mere velstillede husholdninger forholder det sig lidt anderledes ved, 

at der her bruges godt 6 pct. på beklædning (EM, 2012). Det betyder, at en forbruger i 
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mellemindkomstgruppen anvender på mellem 650-9.000 kr. månedligt på beklædning, 

hvilket gør denne indkomstgruppe interessant for tøj i priskategorien 1.000-3.000 kr. 

Forbrugere der anvender nominelt mest på tøj er koncentreret i den centrale region i 

Polen (KMPG, 2012; EM,2012,s10). Regionen ligger væsentlig over de øvrige regioner, 

såfremt der måles på middelklassen og rige. Ca. 30 pct. af polakker med høj indkomst 

bor i området omkring Warszawa svarende til en købekraft for beklædning på knap 4 

mia. kr. årligt, heraf købes tøj for ca. 3 mia. kr. og ca. 1,45 mia. kvinder. Det næstrige-

ste område ligger i det nordlige Polen og syd-midt koncentreret i de større byer. Ikke 

overraskende er det husholdninger med arbejdende voksne mellem 30-60 år, som klart 

anvender flest penge på køb af tøj i gennemsnit pr. tiårssegment. De 30 pct. rigeste 

polakker udgør ca. 50 pct. af det samlede polske tøjmarked og de 20 pct. rigeste ca. 38 

pct. af tøjmarkedet, hvor de mest velstillede kvinder således køber 550 mio. kr. i 

Warszawaområdet55. Af dette anvendes ca. 60 pct. til ”outwear”, således købekraften 

kan opgøres til ca. 330 mio. kr.. Der tegner sig nu et billede af kundegrupper56 på det 

polske tøjmarked. Det synes ikke nødvendigt at segmentere efter etnocentrisme57, som 

ikke påvirker salget af danske varer, ligesom de valgte kundegrupper forventes mere 

international orienteret end den øvrige del af de polske forbrugere (FC et. al, JT, amb.).  

Det skal til nævens, at karrierekvinder i Polen i statur ligner danske kvinder, hvormed 

en tilpasning af pasformen ikke er nødvendig og størrelsen (MH, DMOGT; AW, amb.). 

Det kan vise sig, at efterspørgsel efter størrelse er lidt anderledes end i Danmark, hvor 

indbyggere generelt er fysisk større end i Europa syd for grænsen.  

Samlet kan efterspørgselssiden karaktiseres ved en forventet stigende købekraft, her-

under også erhvervsfrekvensen for kvinder og kvinder i karrierestillinger, der forventes 

nominelt at stige, og i bedre jobs med højere løn. Købekraften for whitecolor lederkvin-

der udgør godt 1 mia. kr. i Polen.  Geografisk er købekraft koncentreret i relativ afgræn-

sede områder af Polen primært i og omkring Warszawa med et marked på ca. 330 mio. 

kr., men også i nogle af de andre større byer såsom primært Poznan og Krakow.  

                                          
55 EM, ”Women’s Outwear in Poland”, April 2013, s5 
56 Euromonitor - alle tal fra 2012 – udtræk  
57 FC, Etnocentrisme, 2010 
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6.2	Udbudsforhold58	
Det polske marked for salg af beklædning er kendetegnet ved at være et højkonkur-

rencemarked med mange succesfulde og store udbydere i fast og mid fashion segmen-

terne. Denne del af markedet domineres af de store europæiske kæder som HM og Za-

ra, samt en lokal udbyder LPP. Hertil kommer primært de store europæiske supermar-

kedskæder, der står for ca. 15,1 pct. af tøjsalget, og som har haft en stigende andel af 

det polske marked. Dog sælges stadig ca. 80 pct. via nonfood-butikker og de resterende 

ca. 6 pct. via internettet. Fra 2007 til 2012 er udviklingen gået mod et øget salg fra in-

ternettet fra 2,7 pct. til 6,1 pct. De 6 største detailvirksomheder står for 24,5 pct. af den 

samlede omsætninger for beklædning, hvilket er en stigning fra 2007 på næsten 10 

procentpoint. Det er værd at bemærke, at 4 af disse virksomheder er udenlandske. 

Tendensen går mod øget salg fra de større og veletablerede virksomheder, hvor de 43 

største virksomheder stod for 33,5 pct. af omsætningen i 2007, mens dette i 2012 ud-

gjorde 47,8 pct. Den faldende markedsandel for de store brands rammer ikke mindre 

nicheproducenter, dog primært i fast fashion marked og medium markedet. Hovedpar-

ten af brandsene er lavprisbrands med meget få brands i midt/premium segmentet. 

Dvs. at medium brands og dyrere brands ikke udgør en selvstændig andel på mere end 

0,3 pct. af brancheomsætningen.  

Mange af de større virksomheder består af et hovedmærke og en række supplerende 

brands (house of brands), der for den sidste del retter sig mod afgrænsede segmen-

ter(EM, 2013, s9-11).  

På beklædningsmarkedet (kun tøj) er specialbutikkernes andel af omsætningen på ca. 

54,6 pct. i 2012, hvilket er en stigning fra 2007 til 2012. Mange af de lidt dyrere mær-

ker sælges også i outlets, hvor antallet stadig er opadgående pt. ca. 130 med flere en-

ten mærkebutikker eller specialiserede multimærke outletkæder (ex Collieres, der oply-

ser et væsentlig stigende salg) primært repræsenteret ved de større byer. Dette har til 

en vis grad vænnet kunderne til, at mærkevarer vil kunne købes til udsalgspriser. Ecco 

oplever dog stigende efterspørgsel efter normalpris produkter efter udslag i outlets (JT, 

amb.), hvilket primært skyldes kunder ønsker bestemte varer, og ikke længere er me-

get prisfølsomme i premiumsegmentet. En anden voksende kanal er større indkøbscen-

                                          
58 Statitiske oplysninger er fra EM, 2013, ”Apparel in Poland” 
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tre59, hvilke også primært koncentreret omkring de større byer, der bl.a. gerne ser dan-

ske brands til høj-midt og premium60 segmentet. Primært indkøbscentre er interessante 

for mærkevare som Whiite. Department stores er ikke interessante i Polen (AW, amb). 

Andre butikstyper, der sælger flere forskellige produktkategorier, står stadig for ca. 17 

pct. i 2012 selvom denne andel er nedadgående. Internetsalget udgør ca. 6,5 pct. af 

den samlede omsætning.  

Erfaringen fra Blend (JS) fra Polen er, at primært de store kæder kan betale husleje på 

de rigtige lokaltioner (bl.a. Malls og main streets), samt afholde lønudgifter til den 8-22 

åbningstid 6-7 dage ugentligt, og dermed har midler og omsætning til at etablere sig 

med egne butikker. Dette skyldes primært, at de store producenter ejer stort hele vær-

di-/forsyningskæden og dermed opnår avance i flere led ved enhver salg til kunden. 

De primære konkurrenter for de dansk høj-midt eller premium produkter er de inter-

nationale brands som Hugo Boss, Hillfinger, Filipa K m.fl., mens Zara og HM er sekun-

dære konkurrenter, der primært sælger i lavprissegmenterne, og D&G, Armani, Versace 

m.fl. i luksus-prissegmentet. På trods af de 6 største virksomheder sidder på knap 25 

pct. af markedet må det betegnes, som et meget konkurrencepræget marked, hvor for-

brugerne er prisfølsomme(høj priselasticitet) i de største segmenter.  

6.3.	Købers	forhandlingsstyrke	og	nye	konkurrenter	
Købernes forhandlingsstyrke kan beskrives ved BtB markedet, antal konkurrenter og 

generel business case for et brand. I Polen findes en række større distributører31, som 

har distributionen af de primære konkurrenter til det valgte høj-midt og premiummar-

kedet. Nogle af disse er repræsenteret ved Ultimate Fashion (distributør), der sælger 

mærker som Hugo Boss, Mexx m.fl.; PK Fashion (distributør) med egne showrooms i de 

største byer med brands som ICHI; Big Brands, og Misscafe der har to egne butikker og 

arbejder med danske brands. Som det fremgår af figur 6 er distributionskanalerne præ-

get af høj prisfokus, lille mærkeloyalitet, stor uafhængig og lille integration med leve-

randører, hvilket skærper køberes forhandlingsstyrke i BtB-markedet. Whiite er i den del 

markedet, hvor der er få danske brands (first mover), hvorved Whiite kan udnytte for-

delen ved at være først (delvist også JRN) og den tidligere nævnte interesse for skandi-

naviske brands (JT, amb). 

 
                                          
59 Fashion Forum, Artikel, 01-02-2014 
60 Den danske ambassade i Warszawa 
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Figur 14. Købers mærkeloyalitet i tøjmarkedet (Marketline, 2012, s13) 

 

Indtrængningen fra nye konkurrenter kan kort illustreres ved at flere større udenland-

ske mærker har entreret det polske marked i 2012 og 2013, såsom Adolfo Dominquez 

og American Eagle61, mens fx Hugo Boss er på markedet. Der har generelt været en 

faldende interesse i 2012 (ca. 10) set ift. 2011 (ca. 20)62 for nye brands på det polske 

marked. Hertil kommer, jf. kap 3, at det er relativt let for udenlandske virksomheder at 

entrerer på det polske63 marked. 

Figur 15. Five Forces analyse for beklædning industrien (egen tilvirkning og Marketline, 2012) 

 

Substituerende produkter for tøjbranchen er de mere direkte (ofte komplementære) 

produkter som sko, tilbehør som smykker, briller o.lign, sportstøj, skønhedsprodukter 

mv. og de indirekte såsom bolig, møbler, interiør, rejser, sport og fritidsudstyr, legetøj, 

bøger mv. Forbrugsandelen for tøj af indkomsten for de polske forbrugere ligger dog 

relativ stabilt (EM,2013,s7).  

                                          
61 Markedsundersøgelse, amb, 2012 
62 Den Danske Ambassade, 2014 
63 Primært svært for polske virksomheder pga. en meget bureaukratisk proces. 
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6.4.	Distributionsforhold	
Distributionen af varer foretages typisk fra producent til HTM i Danmark. Valget af di-

stributionskanal kan være indirekte salg fx eksporthuse, lokale indkøbsafdelinger for fx 

department stores og Piggyback (firmaer som sælger gensidigt) og gennem direkte ka-

naler fx agenter64, distributører eller egne salgskontorer eller butikker. Afvejningen er 

primært den økonomiske side men også markedskontrol og information. Markedskon-

trollen kan vise sig at være en afgørende faktor, såfremt performance mv. ikke lever op 

til det aftalte, ved at mærket fx bliver negligeret eller distributør skifter.  

Whiite gennemfører altid en due diligence af direkte kanaler (HE), hvor nogle af kriteri-

erne er finansiel styrke, position i markedet herunder kundeportefølje, etisk regelsæt 

som lever op til Whiites værdier, relationer til nuværende kunder, succes med nuværen-

de eller tidligere lignende mærker.   

Figur 16 Salgskanaler (BD, 2007 og egen tilvirkning) 

 
For at mindske risiko og mindske trækket på likviditeten samt sikre afsætningen af de 

bestilte antal varer, bruges ofte distributører på eksportmarkederne. Dette er også ku-

tyme på det polske marked, idet butikker mv. ofte har problemer med betaling (AW). I 

nogle tilfælde anvendes confirming houses, der overtager den økonomiske risiko ift. kø-

bere og kan også stå for eksport mv. Hertil kommer, at butikker, som fører Whiites pro-

dukter, ofte vil have et mindre udsnit af varesortimentet, hvilket gør det relativt dyrt at 

distribuere fra et centralt lager i Danmark. Whiite har ikke nogen fast strategi for valg af 

agent eller distributør. Det afhænger af det konkrete tilbud på det konkrete marked. 

                                          
64 For agenter er dette område reguleret i et EU-direktiv for at beskytte agenterne og ikke mindst leverandørerne. 
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Afhængig af distributør (provision ca. 25 pct., AW) og agent (provision 10 pct.65i) afhol-

des en provision, som selvsagt er et forhandlingsobjekt. 

Figur 17 Distributionskanaler (salgskanaler) 

 

Tøj på det polske marked (alle tal 2012, Euromonitor, april 2013) sælges for ca. 13,5 

pct. via dagligvarebutikker, 80,5 pct. via non food-butikker og de resterende ca. 6 pct. 

via internettet. (se kap. 6.2.).  

På trods af de 6 største virksomheder sidder på knap 25 pct. af markedet må det be-

tegnes som et meget konkurrencepræget marked, hvor forbrugerne er prisfølsomme 

(høj priselasticitet). Høj pris for luksusprodukter er ikke et af de vigtigste parametre, 

hvilket dog ikke siger noget om priselasticiteten.  

6.5	Abell	mv.	
Med Abell kan positioneringskortet udvides med flere dimensioner.  Med udgangspunkt i 

Abell og i dimensionerne: kundefunktioner, kundegrupper og teknologier, kan Whiites 

strategiske indgang til markedet illustreres med henblik på at placere produktet i forhold 

til markedet.  

Med udgangspunkt i ovenstående segmentering af det polske marked er illustreret 

målsegmenterne, som dog er koncentreret om de større byer i Polen med Warszawa 

som det vigtigste område (kap. 6.1). Kundefunktionerne af produktet er dels af funktio-

nel karakter men også social karakter (kap3, 3.). Den interne teknologi/ressourcer(kap. 

3.1, 4.1.) bidrager til at differentierer Whiites produkterne fra det øvrige marked på 

high premium markedet. Med blåt er illustreret Whiites positionering i markedet ift. 

standard. Dette adskiller sig ved at tilbyde nogle flere kundefunktioner end markedet, 

men også ved at rette sig mod et mere begrænset segment af forbrugere end lignede 

konkurrenter. Hertil kommer, at Whiite ikke lægger stor vægt på genkendelighed ved 

                                          
65 AW, amb. 
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enten meget differentierende design eller fremhævelse af logo, men snarere ved det 

klassiske moderne design i høj kvalitet, høj kvalitet ift. pris, højt serviceniveau mv.  

Figur 18.  Abell – illustration af forretningsområdet (blå – Whiite; Rød – markedet) 

 

Modelen er søgt prioriteret efter vigtighed, dog kan funktioner udover standard for Whi-

ites vedkommende (blå) være højere prioriteret, men dette giver de grafiske illustration 

ikke mulighed for. Modellen kunne tilføjes et ”why”, hvor målet om et højt værdigrund-

lag kan udgøre et forretningsgrundlag i konkurrencepræget markedet i en af de mest 

forurenede brancher. 

Samlet vil Whiites strategi gå mod en differentiering ved stor vægt på kvalitet, design 

og stor vægt på signalerne i brandet om miljøbevidsthed, gode produktionsvilkår og hø-

je værdier ved en mere begrænset målgruppe end markedet normalt. 

7.	SWOT	
SWOT-analyse anvendes til at binde den interne analyse sammen med den ekstern for 

at skabe et øjebliksbillede af styrker/muligheder og svagheder/Trusler – i dette tilfælde 

ved entrering på det polske marked.  For at gøre opsummering mere informativ er der 

søgt indarbejdet en risikovurdering baseret på parametrene betydning og sandsynlig-

hed. Dette giver et godt billede af vægtning af SWOT-elementerne. 

En alternativ kunne have været en TOWS analyse, som anvendes til at analysere og op-

liste fremtidige aktiviteter baseret på SWOT-elementer. Det er vurderet, at SWOT med 

en risikovurdering giver en bedre grundlag for de strategiske beslutninger i kap. 8. 
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Tabel 9. SWOT for dansk modetøjbranche i midt-høj og premiumsegmentet 

 

Whiites klare styrke er den smalle organisation og leverandørskiftet til Europa med den 

væsentlig korte leadtid fra bestilling til leverance og lettere adgang til kvalitetssikring 

samt besparelsen ved at føre produktionen tilbage til EU-området, hvor hovedparten af 

afsætningen også sker. Vejen mod et stærkt brand er lagt, med en forsat udvikling af 

positioneringen på primært pris og delvist kvalitet. Med tilbageslaget under finanskrisen 

blev den fremadstormende virksomhed ”slået hjem” med større fokus på Danmark og 

nærmarkederne, ligesom strategien ud af krisen var større fokus brandets lavprispro-

dukter primært i kommunikationen, samt ikke helt klar profil på brandets DNA. Hertil 

kommer virksomhedens manglende rentabilitet fokus på likviditet og strategi. Med 

vækststrategien baseret på differentiering og geografisk udvidelse af markedet fremfor 

produktudvidelse er der foretaget et valg, som dog ikke er irreversibelt.  

På makroniveau mulighederne mere betydende end truslerne, hvor dog uroen i Rusland 

kan vende billedet af polsk økonomi også selvom økonomier er tæt integreret med den 

tyske. På meso-niveauet er der usikkerhed om markedet er tilstrækkeligt modent og 

truslen fra øget konkurrence på mellem lang sigt, mens mulighederne findes koncentre-
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ret marked med stigende placeringsmuligheder og købekraft. Resultaterne af SWOT-

analysen vil indgå som elementer i det strategiske valg i kap.8. 

8.	Strategi	
8.1.	Målsætning	og	strategier	
Brandet Whiite har gennemgået en fokusering og en markedsdækning i de Danmark, 

Nordiske land og Benelux, som nu åbner mulighed for fornyet ekspansion. Whiite er et 

lille brand og i relativ lille virksomhed, der gør det muligt hurtigt at tilpasse sig nye be-

tingelser i markedet. Med en klar strategi om organisk vækst med udgangspunkt i Por-

tens generiske strategi om fokuseret differentiering og i mindre grad en omkostningsfo-

kusering/priskonkurrence, i et nichesegment. Vækststrategien bygger på eksisterende 

produkt i et nyt marked, som ifølge Ansoff er en markedsudvikling. Med et økonomiske 

mål om først at skabe balance og senere en god forrentning af egenkapitalen er den 

kritiske masse i de nuværende markeder for lille  (HE) til at skabe rentabilitet. Med ud-

videlsen med et nyt geografiske marked kan effekten af Economy of Scale (stordriftsfor-

dele) ved bedre udnyttelse af den nuværende kapacitet skabe dækning for de faste om-

kostninger, såsom designudgifterne.  En anden vækststrategi kunne være en yderligere 

markedspenetration, hvilket resultatet af spørgeskemaet indikere ved at ca. 30 pct. ikke 

kender brandet også kunne være en strategi. Det skønnes at omkostningerne ved at nå 

ud til de sidste forbrugere vurderes relativ høj.  

Med den nuværende geografiske strategi har vægten været lagt på de mindre nærmar-

keder, hvor Polen vil være nærliggende. I PEST-analysen blev afdækket gode politiske, 

økonomiske, sociale og kulturelle samt teknologiske forhold i Polen, som frem for alt er 

et EU-land. Ligeledes er den danske beklædningseksport til landet ret begrænset, så 

Whiite kan være ”first mover” (AW, amb.) i et voksende marked for modetøj. Det bety-

der relativ lav konkurrenceintensitet fra danske konkurrenter, men til gengæld ikke for-

delen ved at være i et modent marked. Markedsføringsmålet er, at få fat i tidlig adap-

ters i introduktionsfasen (”spørgsmålstegnet” i Bostonmodel) for at få en kritisk masse 

af produktambassadører og skabe awareness om brandet. Dette kræver som udgangs-

punkt et ”chok” i markedet for at ”bryde isen” til kundegruppen. 

Strategisk har Whiite valgt ikke at indgå alliance med andre danske mærker, der kunne 

skabe synergier i markedet ved bl.a. samlet markedsføring ligesom vækststrategien ik-
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ke omfatter hverken vertikal eller horisontal integration, primært for at undgå, at blive 

kompromitteret i forhold til værdiforslaget (VP). 

8.2	Strategier/planer	

8.2.1.	Segmenteringsstrategi	

Med den klare definerede målgrupper for forbrugerne af Whiites produkter og en klar VP 

er grundlaget for segmenteringen af det polske marked klar. Under kap 6.1. blev fast-

lagt, at ca. 0,33 mio. polske kvinder har et lederjob, og kommer dermed i målgruppen. 

Det skønnes af ca. halvdelen ikke har et job, hvor de vil skulle bruge tøj fra Whiite. Der-

ved er målgruppen ca. 150.000 kvinder i 2014. Denne målgruppe må forventes at stige. 

Af de rigeste husholdninger bor ca. 27 pct. i og omkring Warszawa, og relativ koncen-

treret i Krakow og Poznan. I alt 8 større byer udgør den væsentligste del af Whittes 

kundegrundlag med Warszawa, Krakow og Poznan og herefter Gdansk, Katowicka, Lodz, 

Setting og Wroclaw. Husholdninger med arbejdende voksne mellem 30-60 år bruger 

langt de fleste penge på tøj, hvor de 20 pct. rigeste bruger næste 40 pct. af det polske 

forbrug. Den sekundære målgruppe er kvinder i hustande med høj indkomst og kvinder 

i hustande med stor formue – ca. 38.000 personer havde en formue over 1 mio. USD 

(KMPG; 2012, s14). 

Tabel 10. Målsegmenter 
Primær målgruppe/segment: 
 Karrierekvinder primært med lederjob;  
 Mellem 30 og 60 år;  
 Indkomst over 12.000 kr. månedligt; 
 I og omkring de større byer – primært Warszawa, men også Krakow og Poznan – samt 5 

øvrige store byer 
Sekundær målgruppe/segment: 
 Kvinder i polske husholdninger med stor formue  
 Kvinder i polske hustande med høj hustandsindkomst 

Kunderne efterspørger primært; Høj kvalitet, prestiges og tradition og værdier. Hvis 

dette sættes i relation til Whiite ligger brand og interne værdier således tæt op ad den 

polske forbruges (indkomst på over 20.000 PLN) præferencer ved køb af luksusgoder 

(KMPG, 2012, s. 30).   

Hertil skal bemærkes, at de polske forbrugeres mærkekendskab hæfter sig til de store 

internationale modehuse mv., hvor mærker som Armani, Gucci, Chanel, Dior og Prada 

er de mest kendte mærker. I medium high segmentet ligger Hugo Boss på en syvende 

plads, D&G lige efter med Escada, Ralph Lauren og Marc Jacobs også nævnt på listen 

over de 20 mest kendte mærker (KMPG, 2012, s. 47). Hvis der ses på pris og anseelse 
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ligger nærmest internationale konkurrenter som Hugo Boss og Marc Jacobs, samt delvist 

Ralph Lauren (KMPG, 2012, s 51). Størst kendskab til brands noteredes hos kvinder og 

polakker over 30 år.   

Med baggrund i de tilgængelige sekundære data (KMPG, EM og BM) skønnes målgrupper 

at være mellem ca. 0,1 mio. forbrugere i og omkring de større byer med et årligt tøj-

budget på 8.000 kr. og opad. Med et gennemsnitligt tøjbudget på ca. 10.000 kr. udgør 

købekraften ca. 1,0 mia. kr. årligt. Med udgangspunkt i den stigende erhvervsfrekvens 

for kvinder og den stigende andel af husholdninger frem 2020 må målgrup-

pen/segmentet forventes udvide de kommende år, jf. kap. 6.1.. 

Validiteten af dette skøn er baseret på antagelser om andel af karrierekvinder i whiteco-

lor jobs, og at disse primært bor omkring de store byer (bekræftes af ambassaden). 

Disse antagelser synes realistiske. 

Tabel 11.  Risici 

8.2.2.	Indtrængningsstrategi	–	promotionplan	

Indtrængningsstrategien skal ses i lyset af de makro- og mesoøkonomiske rammer66. 

De makroøkonomiske rammer (kap 7) synes håndterbare, hvor den væsentligste risiko 

er udviklingen i Rusland. På mesoniveauet er konkurrencen i high premiumsegmentet 

pt. ikke på niveau med andre markeder i EU i det tidligere Vesteuropa. Modsat trækker 

at køberne generelt har tendens til lav mærkeloyalitet, lave omkostninger ved skift og 

uafhængighed samt nye udbydere har relativ let ved at etablere sig (kap. 6.3.). Udover 

marko- og mesoniveauet skal Whiite ses i en konkurrencemæssig sammenhæng på et 

nichemarked, hvor mærket endnu ikke er et international brand (MH). Altså en mindre 

spillere uden afgørende indflydelse på markedet.  

Whiite har primært et ”udefra-og-ind” perspektiv på udviklingen af de virksomhedsspe-

cifikke ressourcer (FC, 2005, s.44). Whiite er leverandør med fokus på interne ressour-

cer som design, sourceing, marketing og salg. Baseret på VRIO/konkurrenceparametre 

analysen (kap. 4.1.1-2) er Whiites fokus på at skabe sit indre DNA (egen VP) af afgø-

rende betydning for at sikre SCA/konkurrenceparametre med vægt på de ressourcer, 

                                          
66 Bl.a. den netværksbaserede indtrængningsstrategi. (F. Cumberland, 2005, s34) 

 Væksten i segmentet er ikke så ekspansiv som skønnet. 
 Antallet af karrierekvinder er skønnet for højt. 
 Det skønnede budget til tøj for karrierekvinden er overvurderet (manglen reliabilitet). 
 Krisen i Rusland mindsker væksten eller skaber økonomisk krise. 
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som er værdifulde, sjældne, vanskelige at efterligne og ikke-substituerebare67. Derved 

kan skabes ”rent” – mulig prisdifferentiering/præmie – på markedet. Ved fastlæggelsen 

indtrængningsstrategien er inspirationen primært fra den netværksbaserede (kap. 

8.2.3) og ressourcebaserede (FC, 2005, s44f) tilgang.  

De interne styrker er design, høj kvalitetskontrol, certificering, høje værdier og service 

(kap. 4.1.2). De interne ressourcer bidrager til underbygning af VP om flot klassisk de-

sign med høj ”value for money”, høj kvalitet og højt serviceniveau. En langsigtet ind-

trængningsplan med vægt på skabelses af netværk både up stream i værdikæden og i 

mediemiljøet samt fokus på udnyttelse af de interne ressourcer er afgørende for succes 

(JRN, 17 min.; HC). Tålmodighed er ligeledes en væsentlig faktor ved fastlæggelsen af 

en langsigtet tids- og aktivitetsplan med kontrolpunkter. (se 8.3.) 

Med udgangspunkt i ovennævnte teoretiske indtrængningsstrategier er der grundlag for 

at lave en promotionsstrategi baseret på de nuværende kapaciteter og VP. Valget af 

instrumenter og kanaler til at skabe awarenes, som en del af ”kontrakten” med partner-

ne i Polen, afhænger af de finansielle muligheder i lyset markedspotentialet (kap. 8.4.). 

Whiite anvender primært tre (4 inkl. personlig salg i butikker) kommunikationskanaler 

baseret på den nuværende kommunikationsstrategi (kap. 4.6.1.): Online – virale net-

værk, egen hjemmeside, celebreties/blokkere ved uddeling af gratis tøj til celebritets 

med appeal til Whiites kundegruppe, interview med journalister og produktambassadø-

rer. Hertil kommer deltagelse i CPH Fashion Week og evt. andre messer. Forbrugerseg-

mentet er koncentreret omkring Warszawa, hvilket vil være den primære fokus for at 

skabe awareness. De første produktambassadører vil være ”early starters”, der ikke 

nødvendigvis leverer genkøb og dermed de bedste ambassadører. 

En opstartsevent laves i samarbejde med andre danske aktører med samme målgruppe, 

som fx dansk mad (JRN, 17 min). Dansk mad har stor bevågenhed (evt. eksportfrem-

stød). Eventet kunne eksempelvis afholdes på den danske ambassade. Et oplagt event 

kunne have været opstart under det netop afholdte statsbesøget i Polen, hvor Dronnin-

gen åbnede en specialudstilling (pop up shop i Warszawa) med danske varer. Udover et 

eller flere events kommer kontakt til de vigtigste polske modemagasiner, der ofte gerne 

vil skrive om nye brands, samt gerne vil bruge tøj i sammenligninger af designs fra fx 

                                          
67 ”Det ressourcebaserede perspektiv”, F. Cumberland, 2005 
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Skandinavien mv. Med Whiites klare profil med høje værdier og VP er der en god histo-

rie at fortælle både for magasiner og bl.a. blokkere. 

Promotionsstrategien fordrer en tilstedeværelse lokalt for at identificere de vigtigste 

journalister, personer og blokkere i modebranchen evt. ved opsøgende arbejde på den 

største modemesse i Lodz. For at kunne få markedskendskab og awareness kunne pop-

up shops (22 min, JRN) på de rigtige lokationer være en mulighed. For den valgte 

kommunikationsstrategi er det afgørende at få etableret en lille, men loyal kundegrup-

pe, som kan bruges som produktambassadører. Denne form for marketing har en be-

grænset udbredelse (eksponering, Share of Voice) og effekten har en lang sprednings-

tid, hvilket gør det hensigtsmæssigt at markedskommunikationen i første omgang be-

grænses til et geografisk afgrænset område.   

Tabel 12. Oversigt over vigtigste konkurrenceparametre og strategi 

8.2.3. Distributionsstrategi/plan – ”place” 
Som nævnt oven for er målsegementet primært koncentreret i og omkring de større 

byer primært i Warszawa sekundært i Krakow og Poznan samt tertiært i 5 andre større 

polske byer. Valget af distributør eller agent skal derfor afhænge af deres kontakter på 

de væsentligste geografiske områder med største koncentration af potentielle forbruge-

re samt kontakt til butikker i de mest relevante Malls og main streets. 

Onlinesalget dækkes af de nuværende internationale webshops Zalando og Stylepit, 

som begge dækker Polen. Whiite er ved at revidere strategien af den generelle tilgang 

til onlineslag ved en fokusering. Salget af Whiites produkter fordeler sig med ca. 22 pct. 

via webshops mens 78 pct. sælges via fysisk butikker. Andelen af varesalget via nettet 

forventes at være stigende (HE; TEKO, 2014), men ikke uden samspil med fysiske bu-

tikker. Kunderne ønsker stadig købsoplevelsen. Onlinesalget er ved at finde sin DNA – 

balancen med andre salgskanaler (TEKO, 2014). Så Whiite bygger videre på den nuvæ-

rende strategi for onlinesalg. Dog frasiges eventuelle lokale aktører ikke. 

Strategi: 
 Etablering af et netværk af branchepersoner, distributører og journalister mv. 
 Et særligt opstartsevent evt. med deltagelse af andre produkter i samme målgruppe 
 Fokus på interne ressourcer og fortællingen om produktet 
 Baserer strategi på nuværende strategi med on-linemarketing, celebreties og produktambas-

sadører.  
Risici: 
 Ikke muligt at engagerer relevante branchepersoner og journalister i event og generelt. 
 Celebreties ikke interesseret og kræver penge. 
 Polske forbruger ikke interesseret i Whiites historie, værdier og konkurrenceparametre.  
 Initial salg begrænset og ikke muligt at få kritiske masse af produktambassadører. 
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Kanalstrategien for Polen er primært på direkte kanaler med distributører eller alter-

nativt agenter. For at mindske risiko, herunder mht. væsentlig udfordring med inddri-

velse af fordringer fra mindre butikker, vil distributører være første prioritet (AW). Også 

i lyset af HTMs smalle organisation ikke vil kunne rumme en stor debitorhåndtering. 

Nogle af fordelene ved det polske marked er den geografiske placering og kulturelle lig-

hed både for forbruger og i forretningskultur68. Omkostningerne ved at tage til Polen og 

bl.a. uddanne distributør og butikker er relativ begrænset. Opbygningen og vedligehol-

delse af en høj kvalitet i relationen kan være en omkostningseffektiv SCA på det polske 

marked. Ingen tvivl om at økonomi er den primære drivende kraft i samarbejdet med 

en polsk distributør og etableringen og fastholdelsen af forretningsforholdet. Dette beror 

på indtjeningspotentialet og risiko. Ved en omsætning over 3 år i detailleddet på 13,9 

mio. kr. svarende til et salg på ca. 15.700 stk. tøj (pris 1.350 kr.), hvor distributøren 

således vil kunne opnå en provision på ca. 1,63 mio. kr.  

Tabel 13. Skøn over DB/Whiite, Provision til distributør og detailled (senarier3, kap. 8.4) 
1.000 kr. (afrundende tal) År 1 År 2 År 3 I alt 

Omsætning detail 3.250 8.150 9.800 21.200 

Whiite - (DB) 250 625 750 1.625 

Distributør - (Provision) 330 820 980 2.120 

Detail - (Provision) 1.330 3.320 3.980 8.621 

Beregningseksempel: Egen tilvirkning – Whiite udleverer ikke konkrete tal af konkurrencemæssige årsag 

Whiite er producent/leverandør og kun i meget begrænset omfang involveret i detail-

handlen. Detailkanalen er derfor ikke relevant for Whiite ift. etablering på det polske 

marked, også henset til bl.a. Blends erfaringer ((JS)+(kap 6.2).  

En del af VP eller relationsværdien til/med distributøren bygger på en komitment om 

promotion af Whiites produkter på det polske marked. Det er Whiite ansvar at skabe 

awareness og dermed markedspotentiale.  Den grundlæggende69 værdi, der bygges på 

i relationen med distributøren er som ovenfor nævnt på de indtjeningsmæssige perspek-

tiver ved betalingsbetingelser, skønnet volumen, kvalitet af produktet, risikoafdækning, 

løbende innovation, information og opbygning af motivation mv. Værdiskabelsen via 

relationsværdien skabes via den økonomiske ramme, der er muligt at forhandle sig til. 

Ovenstående beregningseksempel udgør et væsentligt element. Whiite går normalt ikke 

                                          
68 Jens Skov, DK Company, Blend 
69 En særlig relation på BtB-markedet bygger på fem fundamentale elementer, hvoraf tre er: realtionsvær-
di, realtionskvalitet og relationsstruktur (T. Ritter e. al; Walter, Müller, Ritter e.al). De to første bruges her. 
Og netværksbaseret indtrængningsstrategi (F. Cumberland, s34) – deskriptiv karakter 
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ind og påtager sig detailledets risiko (HE), hvilket øger deres incitament til at afsætte 

Whiites produkter. En langsigtet markedsstrategi for Whiite vil skulle bygge på en høj 

kvalitet i relationen70 (Ritter e.al) til distributøren på det polske marked bygger på en 

opbygning af troværdighed ved tilfredsheden omkring produkt og leverance heraf mv., 

gensidig tillid opbygget ved ærlighed, gode faglige kompetence og goodwill samt sidst 

lang sigtet komitment, hvilket bl.a. gøres ved investering i markedsindtrængningen og 

gentagne relationsopbyggende besøg, herunder opbygning af distributørens og butik-

kernes salgskompetencer. Markedspotentiale udgør selvsagt grundlaget for den mulige 

og styrken i opbygning af relationen og engagementet i markedet ligesom den interne 

kapacitet set i lyset af alternative markedsmuligheder. 

Alternativt kunne en billigere løsning være en agent, der kunne prøve markedet af og 

få viden om markedet uden at bruge mange midler på opstart. Som det fremgår af kap. 

8.4 skønnes de faste udgifter til indtrængning til ca. 400-450.000 kr., hvilket kunne 

nedjusteres væsentligt, hvis kravet til awareness reduceres. Markedsinvolveringer kan 

også nedskaleres og derved mindske risikoen ved opstarten, som så tilgengæld er mere 

usikker ift. salgsvolumen og involvering fra agentens side. Den økonomiske gevinst vil 

være mindre, større risiko ift. bl.a. debitorer, mindre styring med salg og brandstyring. 

En tredje tilgang er fortsat direkte salg til konkrete butikker eller indkøbsafdelinger, 

hvilket er den defensiv strategi, hvor evt. deltagelse på messer i Polen. Ifølge JS, Blend, 

er forretningskulturen i Polen ikke væsentlig forskellig fra den danske eller det øvrige 

Nordeuropa, og kræver ikke en speciel kulturel forståelse. 

Tabel 14. Oversigt over vigtigste konkurrenceparametre og strategi 

                                          
70 Også påpeget af HRN, DAFI; Dashboard udviklet af T. Ritter og J. Geersbo bygger på 8 relationsparam. 

Strategi: 
 Onlinesalget vil kunne varetages af eksisterende relationer, hvor både Stylepit og Zalando er 

repræsenteret i Polen, ligesom Whiite har egen corporate site.  
 Distributør vil være første prioritet mht. komitment i markedet, markedskendskab og ift. bl.a. 

debitorstyring. Afhænger af markedspotential – VP for distributøren 
 Et alternativ og mindre involvering i markedet kunne være agent med en lavere grad af skabel-

se af awareness og udgifter hertil, lavere investering i markedet mv. men lavere incitament.  
 Et tredje alternativ kan være direkte salg til butikker, handelshuse, større indkøbs-afdeling 

uden stor involvering i kunderelationen med bl.a. investering i awareness. 
Ved valg af distributør (delvist agent) lægges vægt på følgende: 
 Relationsværdien – 1. Styrken i produktet og value proporsition for forbrugere, 2. BC kan tilby-

des distributøren, herunder risiko. 
 Relationskvaliteten med fokus på 1. langsigtet komitment, 2. Whiite har ansvaret for awarenes 

og en plan herfor, 3. En plan for investering i markedet, 4. løbende personlig relationsopbyg-
ning og udveksling - tillid, 5. løbende opbygning af kompetencer hos distributør og butikker, 6. 
løbende sikring og mål af tilfredshed.  
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8.2.4. Konkurrencestrategi/plan 
Polen vil kunne være indgang til de tidligere østeuropæiske markeder inden for EU med-

dels voksende middel-/overklasser samt produktionslande for bl.a. Whiites produkter. 

Det polske marked er delvist kendetegnet ved at have været et perifært marked, hvor 

mærkevarefirmaerne har afsat overskudslagre via outlets. Ifølge JT påvirker dette ikke i 

væsentlig grad afsætning (jf. info fra ECCO Polen) i de normale fysiske butikker.  

Den danske eksport af beklædning og tekstil til Polen er meget begrænset på ca. 250 

mio. kr. (DST) og kun få danske beklædningsfirmaer er i Polen. Flere udenlandske fir-

maer i premiumsegmentet etablerer sig på det Polske marked (AW, amb.), men marke-

det skønnes stadig at have first mover fordele (delvist JRN). Set ift. konkurrenter er 

Whiite en mindre spiller med en relativ begrænset markedspower og dermed ikke store 

konkurrenter, der vil reagere på Whiites entrering på det polske marked. Som nævnt 

ovenfor er kun få danske brands på det polske marked udover de store webshops som 

Zalando, Stylepit og ASOS. Konkurrencen inden for danske mærker er derfor relativ be-

grænset på det polske marked. Ifølge ambassaden i Warszawa har skandinaviske pro-

dukter og design generelt et godt ry og anses bl.a. for værende af høj kvalitet. 

Ved de gennemførte interviews anses Polen stadig som et lavprismarked, som ikke er 

første prioritet i en ekspansionsstrategi. Dette kan skyldes manglende viden, og at der 

endnu ikke har været en stor succes på det polske marked for en eller flere danske pro-

ducenter (spredningseffekt via positive historie i markedet). Jackpot har delvist lykkedes 

på det polske marked med positionering, som et kvalitetsprodukt (JRN, DAFI). 

Konkurrencesituationen er kendetegnet ved høj priskonkurrence i den fast fashion og 

midmarket segmenterne (kap 6.2.) og store internationale udbydere i luksus segmentet, 

der er etableret på de rigtige lokationer i Polen. I 2012 entrerede ca. 12 større brands 

                                          
71 Har ikke være økonomisk muligt at lave field research på det polske markedet, som en forudgående ana-
lyse kræver (bl.a. JRN; DAFI) 

 Strukturen i relationen med fokus på 1. distancen kulturelt, geografisk, tekniske er begrænsede 
og relativ håndterbare, 2. Strukturen i øvrigt (afsnit 8.2.4.) 

Risici: 
 Markedspotentialet herunder segment og/eller konkurrence, er for begrænset 
 Den konkrete valg afhænger af mulige distributør/agent/direkte salg til detailled beror på muli-

ge aftalemuligheder ved fysisk tilstedeværelse på det polske marked.71 
 Ikke muligt at opstille tilstrækkelig attraktiv VP for distributør eller agent 
 Awareness er vanskeligt og dyrt at skabe 
 Ikke tilstrækkelige interne ressourcer til opbygning af markedet. 
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det polske marked med spanske Adolfo Dominquez, som den nærmeste konkurrent. 

Umiddelbart vurderes priskonkurrencen ikke at være så hård som i mid markedet og i 

samme grad, at være præget hård brand konkurrence som i luksus segmentet (KMPG). 

Den største umiddelbare konkurrent er Hugo Boss.   

En mere konkret afdækning af konkurrencesituationen vil kræve en tilstedeværelse 

på markedet ved besøg på en eller flere modetøjsmesser i Polen – fx Fashion ”Fair in 

Poznan” -, fysisk inspektion af main streets i de vigtigst(e), vigtigste Malls, besøg ved 

branchekyndige polske kollegaer og samtaler med agenter og distributører (HRN). Dette 

har desværre ikke været økonomisk muligt, men ambassaden har dog bredvilligt bidra-

get med lokal kenskab. Med et begrænset antal danske konkurrenter i high premium 

segmenter i et marked, der er relativ konservativt, efterspørges klassik dansk design. 

Såfremt der realiseres en succes, må det forventes, at andre danske leverandører vil 

følge efter med større konkurrence til følge, idet de umiddelbare markedsbarriere er be-

grænsede ligesom kunder ikke nødvendigvis er særlig mærkeloyale (kap 6.3.). 

Med henvisning til kap 4.1.1 har Whiite en klar Value Proporsition med et godt tilbud 

til forbrugerne med en differentiering ift. lignende danske mærker på højere kvalitet end 

konkurrenter i high premium segmentet med en fokusering på delsegmentet karriere-

kvinder, hvor der udover kvalitet leveres klassisk tøj med lav social risiko inden for er-

hvervslives Dress Code til multible lejligheder, der kræver brug af pænt/flot tøj med en 

tidsbesparelse som følge af de multible anvendelsesmuligheder. Whiites prisopbygning 

betyder, at alle produkter ligger i high premium kategorien prismæssigt og med en gen-

nemgående pris mellem de forskellige markeder, dog med mindre lokale forskelle sfa. 

primært skatter og afgifter. (HE) Se kap. 8.2.4. 

Udover forbrugere skal der kunne fremvise en positiv business case for den rigtige di-

stributør/agent, der påtage sig opgave med at sælge Whiites produkter. Dette handler 

om at anskueliggøre, at Whiites produkter har et plads i markedet og med tilstrækkelig 

omsætning. Dette kan dels gøres ved at spejle sig i resultaterne i det danske eller nor-

diske ”hjemmemarked” og fremlæggelse af en god og langsigtet strategi for promotion, 

skøn over omsætning og gensidig komitment. Erfaringen fra Claire (DA) og Blend byg-

ger (JS) på veletablerede relationer til nuværende eller tidligere samarbejdspartnere i 

Polen - grundlaget for den fortsatte tilstedeværelse (Blend) og for evt. entrering på 

markedet igen (Claire). 
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Tabel 15. Oversigt over vigtigste konkurrenceparametre og strategi 

8.2.5. Marketingsmiks – produkt- og prisstrategi samt positioneringsplan 
En undersøgelse blandt polske forbrugere om luksusprodukter viser, at der lægges 

størst vægt på høj kvalitet. Herefter kommer prestige, brandhistorie, brandværdier, 

genkendelighed og differentiering fra andre produkter72. Pris er tredjevigtigst. Pris ligger 

for den rigets del af polakkerne på linje med en høj kundeservice.  

Whiites produkter vil kunne eksporteres direkte til det polske marked (AW). Ingen af 

interviewene indikere, at der skulle være særlige forhold, der gør sig gældende på det 

polske marked udover, at enkelte størrelser vil have større afsætning end i fx Danmark. 

Prispolitikken vil også blive fastholdt på det nuværende niveau evt. med mindre juste-

ring. Pris er ikke den afgørende differentieringsfaktor, som tidligere nævnt lægger Whi-

ites strategisk vægt på at levere højere kvalitet end konkurrenterne til den samme pris. 

Prisen er således heller ikke et promotionstiltag, der ofte anvendes. 

Med hensyn til positionering fasholdes den nuværende strategi i high primium marke-

det i prissegmentet med produkter som Marlene Birger, Day og Hugo Boss, men under 

fx Stella McCartney og Isabel Marant, ved fastholdelse af den nuværende produkt- og 

prisstrategi.  

 

                                          
72 KMPG, ”Luxury goods market in Poland”, 2012, side 17, 

Nuværende konkurrenter: 
 Høj konkurrence i mid market og brandkonkurrence i luksus markedet. 
 High premium markedet er endnu ikke kendetegnet ved mange udbydere. 
 Whiite mindre spiller og kan ikke forventes at få konkurrenter til at reagere. 
 Mindre spillere i markedet og kun en stor direkte konkurrent: Hugo Boss. 
 Succes på markedet må forventes af føre flere danske konkurrenter til Polen 
 Entrering på markedet ikke forbundet med store officielle barrierer. 
 Lave omkostninger for mærkeskift og tendens til skifte, kunder ikke særlig loyale. 

Strategi og yderligere aktiviteter: 
 Fastholdelse af klar value proporsition for forbrugere. 
 Fastholdelse af vækststrategi ved differentiering med fokus på KP (tabel 5+6, 4.1.1.) 
 Fastholdelse af den nuværende positionering af produktet mellem pris og kvalitet mv. 
 Fastholdelse af prisstruktur – evt. mindre ændringer til det polske konkurrencemarked. 
 Opstilling af business case for distributør for at få den rigtige distributør/agent. 
 Lang sigtet strategi for tilstedeværelsen på det polske marked. 
 Relationsopbygning til distributør/agent og tilstedeværelse på markedet. 
 Klar promotionstrategi (skabe awareness) som en del af komitment med distributør 
 Yderligere undersøgelser ved fysisk tilstedeværelse på det polske marked. 

Risici: 
 Entrering af mange nye konkurrenter specielt fra Skandinavien 
 Ikke mulig at få den rigtige distributør/agent. 
 Ikke mulig at skabe den nødvendige awareness og dermed afsætning i branded. 
 Yderligere stedlige undersøgelser viser sig meget dårlig dækningsbidrag. 
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Tabel 16. Strategi og risici for produkt og pris 

8.3.	Forretnings‐	og	implementeringsplan	
Forretningsplanen bygger på strategierne under 8.2. og de identificerede aktiviteter, der 

vil skulle understøtte markedsføringsplanen. Aktiviteterne er angivet med startdato og 

perioden, hvor der arbejdes med opgaven, samt ansvarlig. Der er lagt flere milepæle og 

kontrolpunkter, som udgør enten strategiske beslutninger eller kontrol/opfølgninger på 

de udarbejdede planer.  

Implementeringsplanen bygger på flere besøg i Polen, hvorved der skabes viden om 

markedet og skabes relationer til de mest betydende aktører i markedet. Der er indlagt 

løbende budgetopfølgninger, herunder salgsopfølgninger ift. distributør, webshops og til 

en evt. direkte aftale med et af de meget få større departement stores (shop in shop; 

Pop up shops mv.). Følger afsætningsplanen den planlagte volumen, der er afgørende 

for at skabe balance i investeringen? Skal der justeres i marktingsplanen, justeres i af-

taler med distributør(er) mv.?  

Tabel 17. Implementeringsplan (Gantt-diagram – bilag 9) 

 

Strategi: 
 Fastholdelse af den generelle produktportefølje og VP 
 Fastholdelse af den eksisterende prisstrategi evt. med mindre markedsspecifikke justeringer 
 Fastholdelse af den nuværende positioneringsstrategi i markedet med fokus på højværdiprodukter i high 

premium markedet i høj kvalitet. 
Risici: 
 Produkter falder ikke i de polske forbrugers smag og skal justeres, herunder VP 
 Prisen er for høj for karrierekvinden, hvor priskonkurrence alligevel er en afgørende faktor. 
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8.4	Økonomiske	beregninger	
Som tidligere nævnt kan Whiites kollektion direkte sælges i Polen. Alligevel er der en 

række initialudgifter ved opstart af eksport af Whiites produkter til Polen, som i bilag 7 

er opgjort til ca. 0,425 mio. kr. Whiites strategi for markedspotentiale er ca. 2 mio. kr. 

(leverandør) med min. 15 pct. årlig vækst i omsætningen. Der regnes med at etable-

ringsomkostningerne er organisk på 1-1½ år via dækningsbidraget (HE). Der vil skulle 

afholdes udgifter til markedsundersøg., identificering af distributør, advokatbistand, for-

sikringer, valutaafdækning mv. Disse udgifter forventes at udgøre i alt ca. 0,425 mio.kr.  

Tabel 18.  Oversigt over opstartsudgifter (Sunk Costs, irreversible) 
Omkostninger/beskrivelse kr.
Indledende udgifter 65.000
Inden salg til forbruger 120.000
Efter begyndende salg 80.000
Budgetmargien 35.000
Interne personaleressourcer (250 kr./time) 125.000
I alt  425.000

Der afsættes i opstarten ca. 0,11 mio. kr. til markedsføring mhp. at skabe tilstrækkelig 

awareness om Whiites produkter i Polen i de udvalgte segmenter og områder. Herud-

over forventes en løbende udgift på ca. 10 pct. af egenprisen. Udgifterne dækker over 

invitationer af journalister til DK under fx modeugen, af distributør til København, udar-

bejdelse af salgsmateriale, gratis produkter til celeberties, hjemmeside på polsk mv. 

Dækningsgraden for Whiite ligger på ca. 60 pct., hvilket også vil være udgangspunk-

tet for en investering i Polen. Der medgår ikke i beregningen synergieffekten af øgede 

mængderabatter hos producent, bedre muligheder for salg af lagerprodukter mv. Denne 

effekt er svær at opgøre præcist og afhænger af konkrete forhandlinger. Likviditets-

trækket og dermed kapitalomkostninger er kritiske ift. gennemsnitlige finansieringstid 

på ca. 8 md. Overskudsgraden udgør højest 5 pct. (HE). Med den skønnede over-

skudsgrad vil ca. 20 pct. gå til finansiering af de faste udgifter såsom støttefunktioner 

og andre fællesudgifter. Idet salget til Polen forventes at kunne holdes inden for de ek-

sisterende ”produktionsrammer” vil dækningsbidraget bidrage til at skabe den kritiske 

masse, der gør Whiite rentabel på mellemlang og lang sigt og samtidig med en over-

skudsgrad på 5 pct. 

Tabel 19. Kalkulation af pris ved opbygning fra omkostninger. 
Fordelingskalkulation Priselementer (omk.) i kr.. I alt pris 
Indkøbspris – producent pris       145,00  
   Variable omk. til produktet – Whiite      21,75    
Kost pris       166,75  
    Driftsomk. og dækningsbidrag – Whiite     247,45    
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Egenpris       414,20  
   Distributør      135,22    
   Butik     549,42    
Salgspris uden moms    1.098,84  
   Moms 252,7321   
Salgspris inkl. moms    1.351,57  

Der er som gennemsnitsbetragtning i beregningen forudsat en ensartet omkostnings-

struktur for de forskellige produkter. Der tages udgangspunkt i et gennemsnitligt dæk-

ningsbidrag på 25 pct.. DB’et er afhængig af markedet og kan først beregnes endeligt, 

når produkterne er i salg. Som det fremgår af kap. 6.2. er priskonkurrencen på det pol-

ske marked høj med en lav basispris for fx et par bukser. Ekstraværdien(rent) for et par 

busker beregnet efter ovenstående er ca. 1.100 kr. Denne prispræmie begrundes i den 

væsentlige bedre kvalitet, service og prestige af Whiites produkter. For at kunne be-

stemme breakeven på kort sigt skal de variable udgifter være dækket, hvilket vil sige 

ved ovenstående eksempel mindst 1.100 kr. (DB~0). Med et dækningsbidrag på 25 pct. 

vil bukserne skulle sælges til 1.350 kr., mens en pris 1.500 kr. vil betyde et DB på 40 

pct.. Reservationsprisen for Whiite på kort sigt er således 1.100 kr., mens den langsig-

tede pris vil afhængig af oms. og krav il overskudsgrad være ca. 1.350 kr.. En omsæt-

ning i leverandørleddet på 1,7 mio. kr. svarer til en butiksomsætning på 5,5 mio. kr.  

Tabel 20.   Beregning af breakeven oms. ved forskellige DB-procenter over en 3 årig periode 
Nøgletal Senarie 1 Senarie 2 Senarie 3 Senarie 4 Senarie 5

DB 0 % 15 % 25 % 30 % 40 % 
Omsætning (1.000 kr.) - 2.833 1.700 1.417 1.063 

Tabel 21. Konsekvensberegning af forskellige omsætningssenarier for Whiite. 
DB i pct./oms. i 1.000 kr. År 1 År 2 År 3 Omsætning i alt DB
25 %  750 1.250 2.000 4.000 1.000 
25 %  1.000 2.000 2.500 5.500 1.375 
25 %  1.000 2.500 3.000 6.500 1.625 

Med et skønnet potentielt marked for tøj (outwear) til kvinder i Warszawaområdet på 

330 mio. kr. årligt vil der skulle opnås en markedsandel på 1,7 pct. af det samlede årli-

ge markedet for den rigeste 20 pct. eller 0,55 pct. af Whitecolor kvinder i lederjobs i 

hele Polen. Likviditetstrækket ved en omstætning på 1,7 mio. kr. er ca. 0,9 mio. kr. år-

ligt (8 md. fra udgift til indtægt) og 1,3 mio.kr. ved en oms. på 2,5 mio.kr. 

Tabel 22. Strategi og risici for produkt og pris 

Strategi: 
 Strategien for markedsentry er et potentielt marked med oms. på 2 mio. kr. og en oms.stig. på 15 pct. årligt. 
 Breakeven oms. hos Whiite er på 1,7 mio.kr. for dækning opstarts omk. første 1-2 år 
 Oms. i detailled er 5,5 mio. kr. ved breakeven og 8,1 mio. kr. ved oms. på 2,5 mio. kr. 
 Dette svarer til en årlig markedsandel på 1,7 pct. i Warszawaomr. og 0,55 pct. af kvinder i whitecolor lederjob. 
 Ved årlig oms på 2,5 mio. kr. er markedsandel henholdsvis 2,5 pct. og 0,81 pct.  
 Likviditetstræk ved breakevenoms. er~0,9 mio.kr. og 1,3 mio.kr. ved årlig oms. på 2,5 mio.kr. 
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9.	Konklusion	
Rammen for den strategiske analyse er Aakers analysemodel for strategisk markeds-

udvikling. Der findes ikke noget entydigt svar på, om Whiite skal lave en markedsudvi-

delse til Polen. Whiites vækststrategi med fokus på differentiering og markedsudvidelse 

fordrer en større volumen i afsætningen (kritisk masse) for at kunne dække de faste 

omkostninger. En markedsudvidelse til Polen vil passe ind i denne strategi.  

Polen er et attraktivt marked med en stigende middel- og overklasse med et stigende 

antal kvinder i lederstillinger. Med den fortsatte integration med Tyskland og EU følger 

jobs med højere værdi og løn. Makroforholdende ser lovende ud. Den største trussel er 

politisk og økonomisk boykot af Rusland. Ligeledes vil en forværring af korruptionen ud-

gøre en trussel mod den økonomiske vækst.  

  Den polske forbruger over-middelklassen er de seneste år blevet mere internationalt 

integreret. Polsk kultur er præget af konservative værdier baseret på katolicismen med 

en smag, der matcher skandinaviske produkter/design. Whiites produkter og værdifor-

slag vurderes derfor direkte overførelig til det polske marked i den nuværende form 

(produkt). Ligeledes er der ikke væsentlige lokale udbydere i high premium markedet, 

der udgør væsentlige konkurrenter for Whiite. De internationale konkurrenter i seg-

mentet er stadig begrænset med Hugo Boss og Marc Jacobs som de største. Med den 

nuværende positioneringsstrategi i Danmark, som stort set er på plads, og ved kun få 

danske modebrands er repræsenteret i Polen (first mover fordel), vil positioneringsstra-

tegien være et godt udgangspunkt for indtrængningen på det polske marked. Det kan 

vise sig nødvendig at justere prispolitikken ift. erfaringerne på det polske marked. 

Dette være både konkurrence- og efterspørgselsforhold, hvor det løbende er nødvendigt 

med interne opfølgninger på både budget og efterspørgsel samt med distributør.  

  Den nuværende markedsføringsstrategi (Promotion) vil umiddelbart kunne overføres 

til det polske marked selvfølgelig på polsk og med polske celeberties. Brugen af virale 

netværk kræver at Whiite etablerer en funktion med polskkyndig ligesom materiale, 

herunder corporate site vil skulle oversættes til polsk. Det større geografiske område 

indsnævres ved segmenteringen til Warszawa og 7 øvrige større byer. Det gør det mere 

håndterbart dels at entrere med celeberties og at opnå en kritisk masse af produktam-

Risici: 
 Markedsandel for høj til at kunne realiseres. 
 Markedspotentialet og væksten er ikke tilstrækkelig til at kunne udvise stigning i oms. på 15 pct. årligt. 
 Opstartsomk. højere for at skabe nødvendig oms. 
 Valutarisiko og krise med Rusland, politisk og økonomisk ustabilitet. 
 Distributør opsiger aftale eller går konkurs med tab til følge. 
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bassadører. I forbindelse med markedsindtrængningen afsættes særskilte midler til 

opstartsevents og øvrig promotion, samt relationsopbygning til modemagasiner og an-

dre medier, som bruges af målsegmentet, og evt. de mest betydende blokkere. Evt. 

kunne opnås synergi med andre højværdi produkter fra Danmark såsom mad. 

  Analysen peger på afsætningskanal gennem en distributør. Dermed mindskes den 

finansielle risiko, antallet af relationer og trækket på de interne ressourcer til distributi-

on og administration. Hertil kommer distributørens større incitament til at afsætte Whi-

ites produkter(sikre ROI). Alternativt kan vælges en agent og en mindre markedsinvol-

vering og risiko. Sidste alternativ kan være fortsat direkte salg til butikker uden væsent-

lig markedsinvolvering. Udover fysiske butikker er Whiite repræsenteret med sine pro-

dukter i Polen ved onlinesalg. Dette fortsættes som hidtil. 

  Målgruppen for Whiite er karrierekvinder primært i lederjob, mellem 30 og 60 år med 

indkomst på over 12.000 kr. månedligt i og omkring de større byer – primært Warsza-

wa, men også Krakow og Poznan – samt 5 øvrige store byer.  Med et skønnet potentielt 

marked for tøj (outwear) til kvinder i Warszawaområdet på 330 mio. kr. årligt vil der 

skulle opnås en markedsandel på 1,7 pct. af det samlede årlige markedet for den rige-

ste 20 pct. eller 0,55 pct. af whitecolor kvinder i lederjobs. Likviditetstrækket ved en 

oms. på 1,7 mio. kr. er ca. 0,9 mio. kr. årligt (8 md. fra udgift til indtægt) og 1,3 

mio.kr. ved en oms. på 2,5 mio.kr. 

  På basis af de gennemførte analyse i et holistisk perspektiv anbefales en styret entre-

ring på det polske tøjmarked. Omsætningen skønnes inden for en horisont på 2 år at 

kunne bringes op på et årligt niveau på 2 mio. kr. med fortsat markedsvækst i lyset af 

de nationaløkonomiske trends. Den akkumulerede kortsigtede breakeven forventes nået 

efter godt 1 år på markedet. Med koncentrationen af kundesegmentet i og omkring de 

tre største byer vil markedspenetrationen være mulig via den eksisterende markedsfø-

ringsstrategi. Der søges en distributør og fastholdelse af de nuværende online samar-

bejdspartnere. En fortsat stigning i salget vil kræve en fortsat høj markedsføringsinten-

sitet og fastholdelse af relationerne til partnerne på markedet.   

  For at mindske risiciene er det nødvendigt at følge den lagte projektplan, hvor der er 

indlagt milepæle, hvor planen og fremaddriften fastlægges. De nødvendige on the spot 

verificeringer af de gennemførte analyser vil kunne påvirke den lagte strategi, herunder 

det lagte budget. Men når den endelige beslutning om entrering og valg af distributør er 

taget, vil den langsigtede plan skulle følges med den nødvendige markedsinvolvering. 
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10.	Perspektivering	

For at perspektivere markedsføringsplanens konklusioner vil jeg adressere den eventu-

elle betydning for andre danske modevirksomheder i det samme segment. 

Hvis markedsindtrængningen i Polen bliver den forventede succes vil dette udvide antal-

let af interessante nærmarked med Polen for producenter/leverandører af højkvalitets-

produkter fra Danmark. En succes vil bidrage til at sikre Whiite rentabilitet på længere 

sigt og betyde, at Whiite vil kunne opnå en større andel af markedet end ved normal 

konkurrence, idet mange af de nærmeste danske konkurrenter ikke er til stede på mar-

kedet. Med øget fokus på danske/skandinaviske brands vil dette forventelig smitte af på 

salget via de store webshops, som allerede sælger i Polen. Om dette har en effekt og 

hvor stor denne effekt vil være på salget af Whiites produkter og andre danske brands, 

vil være interessant. Whiite vil kunne åbne døren til de østeuropæiske EU-lande og få en 

erfaring, der gør det muligt dels af ekspandere i Polen dels at udvide markederne til de 

østeuropæiske markeder, herunder mht. risici og muligheder i den fattigere del af EU, 

ligesom der kan skabes kontakter til producenter, i de pågældende lande.   
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 Simonsen, Betina, Direktør, Innovationsnetværket, Livsstil, bolig og beklædning, 

henviser til MH 

 Skov, Jesper (JS), Salgschef, Blend, DK-Company, optaget 

 Thomsen, Jens (JT), Handelschef, Ambassaden Warszawa, bekræftelsesmail, 

 Wrobel, Agnieszka (AW), Ansvarlig for kreativ erhverv, Ambassaden Warszawa, Op-

taget 

SurveyMonkey, 66 besvarelser, 26 i målgruppe, udtræk (USB) og analyse (Excel, USB) 
https://da.surveymonkey.net/MySurvey_CollectorList.aspx?sm=6Jx3zPgClH9KYZCHe0D
hTFEPlAEDF601cHYqTfEMJW0_3D 
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DAFI, Årsberetning fra Dansk Fashion Institute 2012,  

http://www.danishfashioninstitute.dk/da/node/25 
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http://issuu.com/danishfashioninstitute/docs/dafi-_rsrapport-2011-03-

singlepage_kopi_/6 
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/consumer-

business/modesanalyse2013.pdf: 

Deloitte, Modeanalysen 2014, ”Kina er klar til dansk modetøj”, 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/consumer-
business/Modeanalyse-2014.pdf 
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Business Monitor,”Poland retail report”, Q2 2014 

US Patent and Trademark Office, 2014, 
http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml 
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Bilag	1.	Et	brand	er	meget	mere	end	produktet	(Aaker,	1996,	74)	

 

 

Bilag	2.		Egenskaber,	som	der	lægges	vægt	på	(resultat	spørgeskema)	
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Bilag	3.	Forholdet	mellem	kvalitet,	pris	og	prestige	
Medtager kun besvarelser fra Whiites kundegruppe: kvinde, med indkomst over 
300.000 kr. og mellem 30 og 65 år. Dataetiketten er for ”kvaliteten”. 
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Bilag	4.		Handelsplads	–	Hvor	købes	oftest	modetøj/Whiite	
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Bilag	5.	Awareness	af	brandet	Whiite	

 
 

Bilag	6.	Spørgeguide	
 

I interview bliver først sat rammen for interviewet. Dette gøres så objektiv som muligt, 

for ikke at påvirke respondenten. Formålet med interviewene har været forskelligt: 

Henrik Eppers (HE), salgschef, Whiite – viden om HTM group og Whiite 

Michael Hillmose (MH), Eksportchef, DMOGT, - branchekendskab og eksport af modetøj 

generelt 

Skov, Jesper (JS), Salgschef, Blend, DK Company – Erfaring med eksport til det polske 

marked 

Andersen, Dorthe (AD), Logistikchef Claire – Erfaring med premium brand i Polen 

Nielsen, Henrik Ralf (HRN), Forretningsudviklingschef DAFI- branchekendskab og ek-

sport af modetøj generelt 
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Helle Meedom (HM), Brancheansvarlig, Eksportrådet – viden om eksport generelt og til 

Polen 

Jens Thomsen (JT), Handelschef, ambassaden i Warszawa – Viden om det polske mar-

ked 

Agnieszka Wrobel (AW), brancheansvarlig, ambassaden i Warszawa – Viden om det pol-

ske marked  

Betina Simonsen, Innovationsnetværket, henvist til MH, DMOGT 

Afslag: Kompagniet af 1991 (ZE ZE), Best Seller, TEKO VIA UC, Herning, Ilse Jacobsen 

AS. 

Har ikke kunne komme igennem til Polske Erhverv og WearDenmark     

Interviewene baseres på en kort struktur for spørgsmålene for at sikre, at komme om-

kring de relevante emner. I interviewene brugtes – HVAD – HVORDAN – HVORFOR. Der 

blev lagt op til en meget åben respons, og så selvfølgelig Hvem – Hvor – Hvornår/hvor 

meget spm. i interviewet med HE. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 7. Skønnede opstartsudgifter i Polen 
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Skønnede udgifter til opstart (Sunk Costs) 
  Internt ekstern 
Indledende     

Indledende informationssamling, rejsetid, mødetid, salg mv. 100   
Anden intern tid 50   
Markedsundersøgelse og søgning efter distributør     
Eksportrådet   20.000 
Rejseomk.   10.000 
Repræsentation   10.000 
præsentation af tøj   10.000 
Distributør evt. CPH   15.000 
Indledende udgifter og tidsforbrug 150 65.000 
Inden salg til forbruger     
Promotion 100   
Anden intern tid 100   
Kontraktudformning, advokat     
Oversættelse af salgsmateriale og hjemmeside, mærkning     
promotion, celeberties, journalister mv.   30.000 
deltagelse i messe, events mv.   30.000 
Rejser, repræsentation, mv.   15.000 
Evt. mindre tilpasning af design   45.000 
I alt inden salg til forbruger 200 120.000 
Efter begyndende salg     
Promotion 50 30.000 
Invitation af journalister, celeberties   20.000 
Opfølgning på distributør/marked 100 10.000 
Rejser, repræsentation, mv.   20.000 
I alt efter begyndende salg 150 80.000 
I alt opstartsomkostninger   265.000 
Budgetmargien   35.000 
I alt inkl. budgetmargien 500 300.000 
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Bilag 8. Skønnede udgifter ved produkt af et produkt (salgspris 1.350 kr.) i Polen 
Eksport til Polen 

Produktionspris Beskrivelser omk. kr. Pris kr. 
Producenter Syning/forarbejdning  30,00    
  Materialer  110,00   
  Distributionsomkostninger    5,00    
Indkøbspris       145,00 

Whiite-variable omkost-
ninger       

5 % Lager        7,25    
10 % Distributionsomkostninger      14,50    

Kostpris Inkl. variable omk.       166,75 
Dækningsgrad       

10 % Told – produktion uden for EU     
10 % Promotionsomkostninger  40,57    
10 % Løbende oversættelse til polsk mv. 40,57   

5 % Salgsomkostning  20,28    

3 % Kapitalomkostninger 12,17   
5 % Afdækning af risiko/tab på kunder  20,28    
3 % Ikke solgte varer og rabatter   12,17    

25 % Dækningsbidrag til faste. omk. til organisationen 101,41   
61 % I alt ex. Told     

I alt      414,20 
Distributør       

25 % Provision til distributør 135,22   
Pris til butik      549,42 
Butikken/detail       

100 % Provision butik 549,42   
Pris før moms     1.098,84 
Pris for forbruger       

23 % Moms 252,73   
Pris i alt      1.351,57 
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Bilag	9	GANTT	diagram	(baseret	på	kap	8.4	–	justeres	løbende)	

 

 


