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1. Abstract 
 
First, I have chosen to analyse Chinese consumer behavior in terms of values and cul-

tural differences. In order to understand the values that lie behind consumer behavior, 

the thesis applies theories from Inglehart and Ulrich Beck.  

 

Then, the thesis looks further at Chinese consumer behavior in terms of what luxury 

stores in Copenhagen are doing to attract Chinese consumers to their shops. Here I have 

included qualitative interviews from both Chinese customers and the shopkeepers’ own 

strategies when dealing with Chinese customers.  

 

Finally, I have chosen to analyse the Danish luxury brand Birger Christensen and their 

strategies to enter the Chinese luxury market.  Here I look further at Birger Christensen 

as a brand and what they need to do to succeed on the Chinese market.  In order to un-

derstand the cultural challenges that Birger Christensen might face, when entering the 

Chinese market, this part of the thesis uses Trompenaars cultural dimensions.  

 
In the conclusion I imply that there are certain cultural factors that influence the Chi-

nese consumer behavior, such as guanxi (relation), mianzi (face) and gift giving. In 

terms of the shopkeepers' strategies towards their Chinese customers I conclude, that 

there is still a lack of real marketing strategy towards this group, but that it will change 

when more Chinese tourists will travel to Copenhagen. A larger number of shops will 

then start to think more strategically in terms of attracting more of the Chinese custom-

ers. 

 In the third part I conclude, that Birger Christensen has a growing potential on 

the Chinese market, but that they have to consider the cultural differences in order to 

have success in China. They have to consider the linguistic differences as well as creat-

ing a story behind their brand, in order to reach more of the Chinese luxury consumers, 

here segmentation is also important, where they have to choose the right marketing 

strategy for their Chinese luxury consumers.   
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Vestlige luksusprodukters popularitet blandt kinesiske 
forbrugere 
 
 

2. Indledning 
 

Det vestlige luksusmarked ser et stort potentiale i kinesiske luksusforbrugere, både i Eu-

ropa samt i Kina som er verdens hurtigst voksende økonomi og den anden største for-

bruger af luksusvarer, kun overgået af Japan (Doctoroff 2012, 111). De kinesiske luk-

susforbrugere er mangeartede, men hvor den yngre generation af de nyrige samt de 

selvstændige kvinder ser ud til at være de dominerende på markedet, ser man nu også at 

den kinesiske middelklasse begynder at vise interesse for luksusmarkedet (Scenario 

2014, 45). 

 Deres motivation til at forbruge luksusvarer skyldes flere faktorer. Det anslås, at 

63 % af kinesere ser luksusvarer som en måde at vise succes på, mens kun 1 % tror på 

at det er tegn på overfladiskhed (ibid.).  

 Kineserne rejser som aldrig før og som middelklassen vokser, er kineserne ble-

vet rigere. De har nu flere penge at rejse for og til at bruge på turisme, herunder shop-

ping. De kinesiske turister kan godt lide at købe luksusvarer i Europa, da de er mere 

trygge ved at varerne er ægte (Doctoroff 2012, 113). 

 

I Kina ser man især vestlige luksusmærker, eksempelvis Louis Vuitton, Gucci og Mont 

Blanc der har haft succes med at komme ind på det kinesiske marked. Dette skyldes fle-

re faktorer. Et vigtigt aspekt er, at de har formået at kombinere deres vestlige brand med 

kinesiske karakteristika. Et eksempel på dette er da Louis Vuitton brugte en kinesisk top 

model i én af deres reklame kampagner (Lu 2008, 56).  

 

Andre faktorer der forklarer den tiltrækning som vestlige luksusmærker har på kinesiske 

luksusforbrugere, er den måde de udtrykker modernitet og unikhed på, hvilket for de 

kinesiske forbrugere er en måde at vise magt og få respekt på.  

For at de vestlige luksusmærker kan få succes blandt de kinesiske luksusforbrugere er 

det vigtigt, at de er opmærksomme på kinesiske luksusforbrugers motivation for at for-
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bruge luksusvarer. Det er helt essentielt, at de vestlige luksusmærkevare-producenter 

forstår, at luksusforbrug for den kinesiske forbruger skyldes andre ting end for den vest-

lige forbruger, og kan have en anden social funktion end for den vestlige forbruger.  

  

Dette speciale vil se nærmere på nogle af de koncepter, der er vigtige for at kunne for-

stå, hvad der motiverer de kinesiske luksusforbrugere, såsom luksus der betyder noget 

andet i en asiatisk kontekst. For at kunne forstå de kinesiske luksusforbrugere bedre, vil 

dette speciale også inddrage kulturelle aspekter fra den kinesiske kultur, så som guanxi 

(netværk), mianzi (ansigt)  og gave-givning, der alle kan siges at have en indflydelse på 

den kinesiske luksusforbruger. 

 

Derudover vil dette speciale undersøge, hvad danske og europæiske luksusforretninger i 

København, nærmere bestemt Strøget, gør for at appellere til deres kinesiske målgrup-

pe, som i øjeblikket udgør en stor del af deres salgsindtjening (Hall 2013, 1)  

De kinesiske luksusforbrugere er begyndt at ville have specielle mærker som adskiller 

sig fra mængden, og dermed handler de ikke længere kun hos de meget kendte luksus-

mærker, såsom Louis Vuitton. Dette åbner nogle døre for danske luksusmærker, såsom 

Birger Christensen der er kendt for deres eksklusivitet. Dette speciale vil ydermere se 

nærmere på hvordan Birger Christensen kan markedsføre sig selv på det kinesiske mar-

ked.  

 

I den følgende del vil jeg komme nærmere ind på specialets problemformulering med 

disse spørgsmål: 

 

2.1 Problemformulering 

• Hvilke motivationsfaktorer og kulturelle faktorer ligger bag de kinesiske luksus-

forbrugeres forbrug?  

• Hvilken markedsføringsstrategi bruger de danske og europæiske luksusbutikker 

på Strøget for at nå deres kinesiske målgruppe?  

• Hvordan kan danske luksusmærker markedsføre sig selv i Kina? Herunder - med 

fokus på Birger Christensen - hvilke faldgruber skal de være opmærksomme på?  
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3. Metode 
 

3.1 Empiri 

Dette speciales teoretiske baggrund bygger på Trompenaars, Inglehart og Ulrich Becks 

teorier. Trompenaars teori giver en forståelse af nogle af de kulturelle forskelle, der her-

sker mellem Danmark  og Kina, og som er relevant at anvende, hvis Birger Christensen 

vil ind på det kinesiske marked. Inglehart og Ulrik Beck ser nærmere på samfundets op-

bygning og herunder moderne og postmoderne værdier, som ser anderledes ud i det ki-

nesiske samfund. Derved giver disse teorier en baggrund for at forstå hvilke værdier der 

er på spil i Danmark og Kina.  

 

 

3.2 Interviews 

Dette speciales empiri er bygget på 2 interviewformer: en hermeneutisk interviewform 

og en fænomenologisk. Ved den hermeneutiske er målet at få adgang til personernes 

egne fortolkninger af kommunikationsprocessen. Den hermeneutiske tradition har ikke 

som målsætning at forudsige eller kontrollere udfaldet af et givet fænomen, men der-

imod at beskrive det som det udspiller sig (Fransen, Halkier & Johansen 2002, 129).  

 De 8 interviews foregår i 8 forskellige mærkevareforretninger, 3 af dem sælger 

danske mærker og 4 af dem europæiske. Herunder foretog jeg interviews "på gulvet" 

dvs. jeg interviewede i selve butikkerne. Jeg foretog mundlige interviews af de butiks-

ansatte og udleverede kvalitative spørgeskemaer til ekspedienterne i mærkevarerbutik-

kerne.  

 

Derudover har jeg lavet fænomenologiske interviews med 8 kinesiske turister på Strø-

get, for at høre dem om deres oplevelser af luksusbutikkerne på Strøget og i nærheden. I 

en fænomenologisk interviewform ønsker man ikke at forklare, hvordan mennesker 

tænker, føler eller handler, som de gør, men at fokusere på at undersøge og beskrive, 

hvordan mennesker oplever eller erfarer et fænomen (Zahavi 2007, 50). Alle individer 

har deres egen livsverden så for at kunne udføre et interview i et fænomenologisk per-

spektiv, skal forskeren forsøge at bevidstgøre sig om sin egen livsverden og tilsidesætte 

den for at kunne forstå et andet individs livsverden og dermed hvordan individet oplever 
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et fænomen (Ibid.). I forhold til interviewenes omfang, har jeg været under strækt tids-

pres da de butikker jeg har interviewet ikke har haft meget tid, derfor har jeg måtte skæ-

re lidt ned på spørgsmålene i mine interviews.  

I analysedelen benytter jeg mig udover min egen indsamlet empiri, af interviews fra for-

skeren Lu (Lu 2008).  

 

3.3 Kvalitative vs. Kvantitative spørgeskemaer  

Nogle af de største fordele ved at bruge kvalitative interviews fremfor kvantitative 

spørgeskemaer, er at der er en større fleksibilitet for den adspurgte og mulighed for at få 

nye informationer, som man ikke selv lige havde tænkt på at spørge om. Når man bru-

ger kvantitative spørgeskemaer, er det svært at komme ud af den eksisterende ramme, 

der er fastlagt. Ulempen ved kvalitative spørgsmål er, at svarene ikke lader sig kvantifi-

cere og derfor heller ikke kan underkastes en statistisk analyse.  

 

4. Teori 
 

4.1 Trompenaars   

I dette afsnit vil der blive gjort rede for Fons Trompenaars bidrag til kulturanalytisk 

forskning. Trompenaars teori som bygger på Hofstede (Hoftstede 1991), vil blive an-

vendt i specialet, da hans teori giver et generelt overblik over, hvilke kulturelle elemen-

ter, der kendetegner den danske og kinesiske kultur.  

 

Fons Trompenaars har udført omfattende forskning inden for interkulturel ledelse.                 

Hans arbejde er baseret på 15 års forskning med kvantitative spørgeskemaer, der har 

givet en database med over 50.000 deltagere fra 50 forskellige lande. Hans mest aner-

kendte model er hans kulturelle model som består af syv kulturelle dimensioner, der er 

udviklet ud fra 15.000 spørgeskemaer baseret på 79 spørgsmål, som er uddelt til ledere i 

forskellige organisationer i 28 lande (Hofstede 2006, 48). 

  Ifølge Trompenaars defineres kultur således: ”måden hvorpå en gruppe menne-

sker løser problemer og forsoner dilemmaer” (Trompenaars 2007, 6).  Trompenaars 

mener, at man kan adskille én kultur fra en anden ved de løsninger, den finder på men-

neskehedens tre universelle problemer: menneskets forhold til tid, naturen og andre 
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mennesker. Disse problemer er fælles for alle mennesker, men løsningerne på disse 

problemer er forskellige, idet de afhænger af den pågældendes gruppes kulturelle bag-

grund (Trompenaars & Hampden Turner 1998, 41). 

  I specialet inddrages kun tre af Trompenaars dimensioner, da disse tre dimensi-

oner belyser nogle essentielle aspekter af den danske og kinesiske kultur, som er vigtige 

for Birger Christensen at gøre sig bevidst om for at kunne agere på det asiatiske marked 

og således undgå klassiske faldgruber, hvis de skal etablere sig som virksomhed i Ki-

na.   

  

4.2 Individualisme kontra kollektivisme              

I individuelle kulturer tænker man på sig selv som individ først, fremfor gruppen. Man 

arbejder alene og ønsker at påtage sig et personligt ansvar. I kollektivistiske kulturer er 

det omvendt, her er gruppen i centrum, og man arbejder bedst i fællesskab, der tages 

fælles beslutninger og dermed er der et fælles ansvar (Trompenaars & Hampden Turner 

1998, 84).   

  I individualistiske kulturer, såsom den danske, laves der forretninger mellem 

virksomheder på en særlig måde. I forhandlingerne med danskerne bliver smalltalk 

fastholdt til et minimum, og man behøver ikke nødvendigvis at opbygge relationer in-

den forhandlingerne starter. Samtidig kommunikeres der meget direkte (Trompenaars & 

Hampden Turner 1998, 69).   

 I kollektivistiske kulturer, såsom den kinesiske, bygger forretninger på personli-

ge relationer. Harmoni er vigtigt og ordet nej bruges sjældent. Det er skamkulturer, hvor 

man ikke må miste ansigt og hvor gruppens anseelse er vigtig. Personlige relationer 

dominerer ofte over opgaver og virksomheden (Jensen & Unt 2007, 233).  

  

4.3 Præstations-  kontra askriptionskulturer                                 

Denne dimension forklarer forskellen på betydningen af status. I præstationskulturer 

bliver man målt efter hvad man har udrettet og hvilke mål, man har nået. Her handler 

det om hvad man har udrettet og hvilken erfaring man har. 

  I askriptionskulturer bliver man målt efter alder, køn, klasse og forbindelser. Her 

er det altså væsentligt, hvem man er (Trompenaars & Hampden Turner 1998, 121). 

  I præstationskulturer, såsom den danske, er titler ikke vigtige, med mindre det er 
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relevant for den aktuelle opgave. Der gives respekt til både den overordnede og kolle-

gaerne, men kun på baggrund af deres viden, arbejdspræstation og evner. 

  Hvorimod i askriptionskulturer, såsom den kinesiske, er brugen af titler omfat-

tende, og de vil ofte bruges til at klarlægge det enkelte individs status i en virksomhed. 

Derudover er formelle regler vigtige, og privilegier og statussymboler er almindelige. 

Her er det også ofte ledelsen man skal forhandle med for at få tingene igennem (Trom-

penaars & Turner 1998, 126).  

  

 

4.4 Sekventiel kontra synkront   

Denne dimension forklarer, hvordan kulturer har forskellige opfattelser af tiden. Kultu-

rer, der har en sekventiel tidsopfattelse, ser tiden som lineær, hvor en række begivenhe-

der efterfølger hinanden. Hvorimod kulturer, der opfatter tiden som synkront, ser tiden 

som cirkulær, hvor fortid, nutid og fremtid alle er indbyrdes forbundne, således at fore-

stillinger om fremtiden og minder om fortiden begge er med til at forme det, der sker i 

nuet (Trompenaars  & Hampden Turner 1998, 141).  

 I kulturer, der har en sekventiel tidsopfattelse, som man har i Danmark, foregår 

aktiviteterne én ad gangen. Her er punktlighed værdsat, der lægges vægt på rationel 

planlægning og tiden er målbar. I kulturer med en synkron tidsopfattelse, som man har i 

Kina, lægges der mere vægt på personlige relationer end på at holde sig til en bestemt 

tidsplan, og her bruges tiden på en cirkulær måde, hvorpå fortiden inddrages til at plan-

lægge fremtiden (Trompenaars & Hampden Turner 1998, 126).  

  

 

4.5 Inglehart  

Dette kapitel vil beskrive Ingleharts teori om udviklingen fra det moderne til det post-

moderne samfund.   

  

4.6 World Values Survey  

Inglehart baserer sin teori på et globalt forskningsprojekt, World Values Survey, som er 

en række omfattende undersøgelser, der er foretaget på forskellige tidspunkter bl.a. i 

1981 og 1990. World Values Survey er blevet brugt til at undersøge den økonomiske, 
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politiske og kulturelle udvikling, der har fundet sted i perioderne. Undersøgelserne er 

blevet udført i henholdsvis 22 lande i 1980 og 43 lande i 1990, hvor sidstnævnte repræ-

senterer 70 procent af verdens samlede befolkning (Inglehart 1997, 3). Forskningspro-

jektet dækker over alle former for samfund – fra udviklingslande til rige velfærdssam-

fund og fra etablerede demokratier med markedsøkonomi til autoritære stater og tidlige-

re socialistiske stater (ibid.).  

Den store mængde af indsamlede data gør det muligt at analysere og tegne et generelt 

billede af, hvordan samfundene har udviklet sig, og hvilke kulturelle værdier, der gør 

sig gældende i de forskellige samfund.  

 Inglehart argumenterer for, at der er en sammenhæng mellem de økonomiske, 

politiske og kulturelle forhold i et samfund. Disse tre faktorer påvirker vores værdier og 

derved vores adfærd, og netop derfor er Ingleharts teori interessant, når man undersøger 

forbrugertendenser. De politiske tendenser og de kulturelle holdninger og værdier, der 

kendetegner et samfund, er med til at påvirke samfundets forbrugere, hvilket kommer til 

udtryk i, hvordan forbrugeren tænker og handler.  

 

Ifølge Inglehart følges økonomiske, kulturelle og politiske ændringer ad i logisk sam-

menhængende mønstre, der ændrer sig på forudsigelige måder (Inglehart 1997, 3). 

Selvom det er umuligt at forudsige præcist, hvad der kommer til at ske, og hvilke æn-

dringer samfundet vil opleve, er det muligt at forudsige nogle betydelige trends (ibid.). 

Disse kan inddeles i forskellige perioder, som kan kædes til en række forskellige værdi-

er og tendenser. Samfundsudviklingen inddeles i tre perioder og i tre forskellige sam-

fundsformer, kaldet henholdsvis det traditionelle samfund, det moderne samfund og det 

postmoderne samfund. Der vil i denne opgave ikke redegøres for det traditionelle sam-

fund, da det ikke har relevans for opgaven.   

  

4.7 Det moderne  samfund   

Det moderne samfund kommer samtidigt med industrialiseringen, som blandt andet 

medfører urbanisering, bureaukrati, centralisering, højere forventet levealder og øget 

uddannelsesniveau. I det moderne samfund er folk i højere grad styret af individualis-

men fremfor kollektivismen. Samtidigt opstår der værdier, der understøtter samfundets 

økonomiske vækst, og således er økonomisk vækst et af de vigtigste samfundsmæssige 
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mål (Inglehart 1997, 67). Befolkningen oplever større økonomisk sikkerhed, og dermed 

flyttes det primære fokus på overlevelse til fokus på at opnå materielle goder. Begrebet 

materialisme bruges også om denne periode, der også betegnes som modernismen.  

  

 

4.8 Det postmoderne samfund  

Inglehart argumenterer for, at når det industrielle samfund når et højt udviklet niveau, så 

sker der et skift, hvor økonomisk vækst bliver mindre central og der i stedet lægges 

større vægt på livskvalitet (Inglehart 1997, 133). Hvor der i modernismen lægges vægt 

på motivation for at skabe økonomisk vækst, er de fremherskende værdier i postmoder-

nismen ønsket om individuel velvære (Inglehart 1997, 109). Helt overordnet kan post-

modernismen beskrives med særtræk som at der er større tolerance overfor etnisk, kul-

turel og seksuel mangfoldighed, og der er mere plads til den individuelle selvstændig-

hed og selvrealisering (Ibid.).  

 Postmodernismen påvirker forbrugernes holdninger, værdier, prioriteter og ad-

færd. Dette betyder bl.a., at forbrugerne lægger vægt på selvrealisering og maksimering 

af den individuelle velvære. Man er mere opmærksom på at skåne miljøet og passe på 

naturen, og forbrugerne ønsker kvalitet frem for kvantitet. Disse værdier og holdninger 

bliver afspejlet i forbruget, og det øgede forbrug af bæredygtige produkter kan også ses 

som en følge af dette.   

  

 

4.9 Ulrich Beck - Risikosamfundet  

 

Inglehart kæder det postmoderne samfund sammen med begrebet risikosamfundet, som 

han henter fra den tyske sociolog Ulrich Beck. Ifølge Beck er begrebet risiko et produkt 

af moderniteten, fordi der i alle traditionelle samfund eksisterer farer, og disse bliver set 

på som en udefrakommende kraft, såsom naturen eller Gud (Yan 2012, 706), Videnska-

bens og teknologiens udvikling førte til troen på, at man kan beregne sandsynligheden 

og de økonomiske følger ved farer og risici og dermed kontrollere, undgå eller afhjælpe 

dem. Men ved det postindustrielle stadie truer uforudsigelige risici alle på planeten – rig 
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som fattig. Dette er globale risici som forurening, klimaforandringer, atomkrig og den 

globale overførsel af sygdomme.  

 Ironisk nok er disse risici produktet af de utilsigtede konsekvenser af videnska-

bens og teknologiens udvikling, som netop var skabt for at skabe færre risici (Inglehart 

1997, 36). 

 I modsætning til tidligere tiders naturlige risici, er de fleste risici i det postmo-

derne samfund skabt og er spredt over store afstande. Beck argumenterer for, at den sti-

gende opmærksomhed og forskellige opfattelser af disse risici er begyndt at redefinere, 

hvordan vi tænker og handler i dag. Dermed skabes der sammen med risikosamfundets 

opståen en sekundær modernitet; nemlig postmodernismen. Derfor er vi blevet mere 

opmærksomme på de farer og de større problemstillinger, der er, og som kan påvirke 

vores hverdag. Det påvirker også forbruget, idet det er nødvendigt at tage stilling til en 

lang række konsekvenser af de valg, vi træffer.  

 

For at kunne forstå den kinesiske forbrugere er det vigtigt at se på nogle af de kulturelle 

karakteristika som forklarer nogle af de underliggende motiver for forbrugerens valg af 

produkter. At forklare hvad der motiverer den kinesiske forbruger kræver en bred til-

gang til emnet, hvor både sproglige forskelle undersøges samt kulturelle aspekter ind-

drages.  

 

5. Baggrund 
 

5.1 Luksus i den Vestlige verden 

 

Mange vestlige forskere har givet deres syn på hvordan vi kan betragte luksus, nogle 

forskere anser luksus som et symbolsk show, som er en demonstration af social distink-

tion og klasse. Andre forskere argumenterer, at luksus konceptet i de sidste 20 år er 

konceptet af luksus begyndt at tage en post-modernistisk drejning, hvor luksus bliver 

betragtet som at være i en proces af deinstitutionalisering, siden det kommer af koncep-

terne familie, sexualitet og religion (Lu 2008, 19). 
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I den vestlige del af verden er luksusmærke-producenterne begyndt at ændre deres for-

retningslogik fra en familieorienteret håndlavet tradition til at være mere markedsorien-

teret. Andre forskere definerer luksus ud fra en inddeling i tre niveauer: uopnåelige eks-

klusive modeler og unikke håndlavede modeler; dyre replikaer fra de individuelle mo-

deller; opnåelige - hvor hovedparten af alle produkter bliver lavet på fabrikker og på 

værksted. Her bliver det argumenteret, at størstedelen af luksusforretninger falder ind 

under sidste kategori, og dermed er luksus blevet mere "demokratiseret" i den vestlige 

verden (Lu 2008, 20).  

 

 

5.2 Luksus i en asiatisk kontekst 

 

Konceptet og definitionen af ordet "luksus" er anderledes på kinesisk end det er i den 

vestlige kultur. Ordet "luksus" konnoterer nydelsen af noget dyrt, dog unødvendigt, ting 

så som kaviar eller champagne. På kinesisk oversættes "luksus" som "she chi" hvor det 

første tegn "she" betyder "ekstravagant" og "chi" betyder "arrogant" og "ødsleri" (Lu 

2008, 27). Derved indikerer det kinesiske ord for luksus en spild af rigdom og har der-

for en negativ konnotation. Dette har skabt forvirring i luksusindustrien i Kina, som ved 

at bruge det kinesiske ord for luksus frygter, at det kan skabe psykologiske konflikter i 

de potentielle købere. 

 

På det vestlige sprog betyder luksus en svælgen i sanserne, hvor ekstravagance ligger 

implicit i ordet. I den vestlige verden er ordet mere neutralt og frit fra fordømmelse. I 

den kinesiske oversættelse har ordet fået en negativ konnotation og ses som en måde at 

ødsle rigdom på. Forklaringer på det kinesiske syn af luksus kan spores tilbage til kine-

sernes historie, hvor social moral og doktriner indenfor Konfucianismen, Taoismen og 

Buddhismen har lært, at livet ikke skal rumme arrogance eller folk ikke må vise sin rig-

dom frem.  

 Den kinesiske regering har netop lanceret et nyt værdisæt for Kina i det 21 år-

hundrede, hvilket er baseret på socialistiske koncepter som ære og vanære. (ibid.). I re-

geringens værdisystem går de direkte efter luksusforbrug: "Kend til det simple liv og 

hård kamp, lad være med at forbruge luksus" (Lu 2008, 27). Derved kan man se, at den 
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kinesiske regering har et negativt syn på luksus. Dog er Kina den andenstørste forbruger 

af luksusvarer og på den måde kan man sige, at den kinesiske forbruger ikke ser ud til at 

adlyde regeringens officielle værdisæt (Lu 2008, 27).  

 

5.3 At forstå materialisme 

 

Forskerne har defineret materialisme som den måde, hvorpå mennesker knytter sig til 

ting (Solomon 2013, 170). Forskning har vist, at lande som er under kulturel forandring 

og har ustabile sociale forhold har større chance for at blive mere materialistiske (Lu 

2008,50). Anden forskning har vist at mange mennesker søger rigdom og luksus, hvis 

de ikke oplever sikkerhed og psykologisk tilfredsstillelse (Rose & Dejesus 2007, 45). 

Konceptet 'materialisme' er vigtigt at nævne for at kunne forstå de faktorer der driver de 

kinesiske forbrugere til at købe luksusvarer, hvor status, rigdom og succes er motivati-

onsskabende for luksusforbrug. 

 

 

5.4 "Se her kommer jeg" - forbrug (Conspicuous consumption) 

 

Luksusvarer er symbolet på rigdom og magt, og passer perfekt ind under "se her kom-

mer jeg" - forbrug (conspicuous consumption) temaet. "Se her kommer jeg"- forbrug 

(conspicuous consumption) er blevet sat til at høre under forfængelighed, både fysisk 

forfængelighed og den som kommer fra ens bedrifter. Dette er især tydeligt, når vi ser 

på elitens forbrugsvaner, hvor varer er forbundet med personens lyst til at vise deres 

succes (Lu 2008, 96).  

 Nogle forskere argumenterer for, at konceptualiseringen af materialisme som et 

personligt træk inkluderer misundelse som en af de tre dimensioner. Misundelse kan 

relateres tilbage til "se her kommer jeg" - forbrug (conspicuous consumption) på bag-

grund af en persons misundelse for andres ejendele, som bliver anset som bedre end ens 

egne (Belk 1985, 20). Der bliver også argumenteret, at succes kan være koblet til "se 

her kommer jeg"- forbrug (conspicuous consumption) på grund af en persons vilje til at 

vise sin succes igennem personlige ejendele.  
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5.5 At forstå værdier 

 

En værdi kan defineres som en tro på, at én tilstand er at foretrække frem for en anden. 

Solomon (2013 162) hævder at en persons værdisæt spiller en vigtig rolle i forbrugsak-

tiviteter. Forbrugere køber mange produkter og services, fordi de tror på at disse pro-

dukter vil hjælpe dem med at opnå et værdirelateret mål (Solomon 2013, 162).  

 Det hævdes, at forbrugere vælger bestemte mærker og produkter, ikke kun for 

den praktiske funktion, men også for at udtrykke forbrugerens egen personlighed, socia-

le status og psykologiske behov, såsom behovet for forandring eller noget nyt (følel-

sesmæssigt behov) (Yau 1994, 10). Værdier kan ses som en af de mest indflydelsesrige 

faktorer der påvirker forbrugerens behov for at købe produkter. Med andre ord, er en 

forbrugers behov og ønsker formet af deres værdier, som påvirkes af det samfund de 

tilhører (Solomon 2013, 163).  

 

 

5.6 Værdier i en interkulturel sammenhæng 

 

Hvis vi ser på værdier i en interkulturel sammenhæng, hævder Doctoroff (2012, 113), at 

bestemte salgsværdier anses som mere vigtige i nogle lande på grund af forskellige kul-

tur og socio-økonomiske forhold. Derved kan man sige, at værdier påvirker folks for-

brugerattitude i købsbeslutninger. Forskning har vist at kineserne forbruger kendte 

brands for at føle sikkerhed pga. deres begrænsede erfaring med et moderne frit marked. 

Dette kunne også være en forklaring på, at kinesiske luksusforbrugere foretrækker at 

købe deres mærkevare produkter i udlandet, for at være sikre på at produkterne er ægte 

(Doctoroff 2012,113).         

 Hvis vi ser på forklaringen specifikt i forhold til vestlige produkters popularitet 

blandt kinesiske forbrugere, hævdes det at vestligt producerede luksusprodukter repræ-

senterer modernitet og repræsenterer essensen af et moderne samfund for de kinesiske 

forbrugere, og de værdier som de vestlige produkter afspejler, smitter af på forbrugeren. 

Derved kan man sige, at jo mere man ved om vestlige luksusmærker og jo flere af disse 
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produkter man forbruger, jo mere udstråler man et moderne image overfor ens venner, 

kollegaer og medlemmer af et socialt netværk (Doctoroff 2012,111). 

 

Som et udslag af i "den åbne dør politik" ledet af Deng Xiaoping, er der kommet en ny 

accept af individualitet, der betyder, at traditionelle vestlige værdier såsom individua-

lisme og personlig frihed nu gradvist er blevet overført til den kinesiske befolkning (Lu 

2008, 129). Disse nye værdier påvirker kinesernes syn på vestlige luksusmærker, som er 

blevet mere socialt accepteret, og derved er luksusforbrug blevet et værktøj for den ki-

nesiske forbruger til at udtrykke individualitet og personlig frihed. Det moderne Kina er 

en "smelte digel" hvor værdier såvel traditionelle som nye, såvel kinesiske, som vestlige  

–  er blevet slået sammen. Nogle af disse værdier støtter op om luksusforbrug, mens an-

dre arbejder imod dem. Disse værdier skaber psykologisk ambivalens blandt de kinesi-

ske luksusforbrugere og påvirker deres forbrugeradfærd (Lu 2008, 64). 

 

6. Kulturelle karakteristika 
 

6.1 Guanxi 

Guanxi oversættes som "relation" på dansk, med har ordet en meget stærkere foran-

kringsbetydning i Kina end i den vestlige verden. "Guanxi i Kina er baseret på et kollek-

tivistisk fundament, hvor dominansen af familien anses for at være det vigtigste af alle 

relationer. Ved at betone "Guanxi" leder det til gruppeidentifikation, hvorved kinesiske 

forbrugere lægger mere mærke til relationerne imellem dem selv og deres egen gruppe 

(Worm 1997, 149). Kinesiske forbrugere betragter luksusforbrug som en normal opfør-

sel blandt de rige, og en måde at opnå tilhørsforhold til denne gruppe er ved at forbruge 

luksusprodukter.  

 

 

6.2 Ansigt 

Mange har oplevet følelsen af stolthed og glæde, såvel som forlegenhed, skam og yd-

mygelse, hvilket hænger sammen med konceptet "ansigt". I nogle kulturer, såsom den 

kinesiske, er den metaforiske følelse af ansigt vigtigere end dens fysiske følelse (Worm 

1997, 145). I mere internaliserede kulturer, som f.eks. den skandinaviske, er ens egen 
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fortolkning essentiel, hvorimod det i eksternaliserede kulturer, såsom den kinesiske, er 

andres synspunkt der er vigtigere. Ansigt-konceptets betydninger varierer meget fra for-

skellige kulturer, alt efter hvilke normer der giver ansigt, og hvilke der er skyld i, at én 

mister ansigt. Der er ingen tvivl om, at ansigt er et domminerende koncept blandt kine-

serne, måske er det ligefrem den vigtigste faktor for at forstå interpersonel adfærd 

blandt kineserne, og måske er det af oprindelse kinesisk (Fang 1999, 143). Ansigt ligger 

til grunde for forskellige fundamentale kulturelle værdier såsom ære, dydighed, skam 

etc., og dermed er det at vinde ansigt er lige så vigtigt, som at tabe ansigt. 

Kineserne har to ord for ansigt: Lian og Mianzi. 

 

 

6.3 Lian 

Lian er det etiske aspekt af ens personlige adfærd, og man skal være et anstændigt men-

neske (Worm 1997, 149). Et nyfødt barn har fuldt lian, og kan sidenhen kun miste lian. 

Hvis man mister lian vil det sige, at man har gjort noget skamfuldt og at man er uden 

integritet. Alle starter med at have lian, men afhængigt af ens  etiske egenskaber, kan 

man miste det (Worm 1997, 149). Når man taler om lian, så er det noget, man kun kan 

miste, det kan ikke gives af andre, så tabet af lian kan være svært at genoprette i mod-

sætning til mianzi. 有脸(you lian = at have ansigt) er for kineserne essentielt for  at væ-

re et godt menneske (Gao & Ting-Toomey 1998, 55). 

 

6.4 Mianzi 

Direkte oversat så betyder mianzi overflade og repræsenterer den sociale anskuelse af 

en persons prestige. Det symboliserer én persons identitet, værdighed og selvværd. Det 

er godt at have mianzi, men det er ikke lige så vigtigt som lian. Det vil sige at mianzi 

f.eks. kan betyde, at en persons ydeevne eller forretning ikke har været succesrig. mian-

zi er i den grad linket til "individets ansigt udadtil." At redde ens ansigt er afgørende i 

kinesisk kultur. 

 

I en undersøgelse foretaget af den kinesiske avis "China Youth Daily", svarer 87 % af 

respondenterne, at det at redde ens ansigt var en integreret del af deres hverdag (Lu 

2008, 52).  Hvis man igennem at købe et særligt mærke kan give eller bevare ansigt, ved 
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for eksempel at vise at man er elegant eller har god smag, så vil de kinesiske forbrugere 

acceptere dette mærke (Doctoroff 2012, 11) Dette kan også forklare hvorfor nogle mær-

ker er meget eftertragtet, mens deres konkurrenter ikke er accepteret. Igennem guanxi 

systemet samt mianzi konceptet, går den kinesiske forbruger meget op i andres reaktio-

ner som relateret til guanxi netværket. Når man forbruger luksusmærker, føler forbruge-

ren, at han har en højere rang eller smag, hvilket understreger vigtigheden for status i 

Kina. Begreberne guanxi og mianzi er nogle af de vigtigste årsager til at luksusforbruget 

er voksende blandt de kinesiske forbrugere både indlands, men også i udlandet (Chadha 

& Husband 2006, 80). 

 

 

6.5 Tillid 

 

Tillid er et vigtigt koncept i det kinesiske samfund. Francis Fukuyama definerer tillid 

således: "The expectation that arises within a community of regular, honest and co-

operative behavior" (Gallo 2008, 91).  Han mener at kinesere, sammenlignet med ve-

sterlændinge, har sværere ved at blive professionelle ledere på grund af deres tilbøjelig-

hed til kun at stole dybt på folk de har tætte relationer med. Derudover har kinesere også 

svært ved at stole på folk udenfor deres familie eller tætte ind-gruppe. På baggrund af 

dette identificerer han Kina som et "lavt tillidssamfund." (ibid.). Dette kan forklare 

hvorfor udenlandske virksomheder kan have svært ved at etablere de indledende kon-

takter, da de anses som fremmede eller som fremmedelementer.  

 

 

6.6 Gave-givning (gift giving) 

 

Gave-givning spiller en afgørende rolle i den kinesiske kultur, da de etablerer og fast-

holder sociale bånd og bruges til at redde eller bevare ansigt (Ahuvia & Wong 2002, 

10). Gave-givning er tæt forbundet med guanxi, hvorved etableringen af guanxi ofte 

involverer udveksling af gaver. Det kan blive betragtet som en måde at bevare eller op-

retholde et forretningssamarbejde eller venskab.  
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 I et forretningssamarbejde, hvis én ønsker at fortsætte guanxi forholdet, vil gen-

gældelse normalt tage form af en dyrere gave for at bevare samarbejdet. Når det kom-

mer til at bevare ens ansigt, er gave ritualet en måde hvorpå man kan vise ens sociale 

status og er derved en måde at opnå ansigt, hvilket ofte opnås ved at give luksusmærker 

som gaver. For eksempel vil et produkt købt fra en dyr butik vise status og rang, hvilket 

er essentielt i gave-givning (ibid.). Det kan være en forklaring på, hvorfor gave givning 

er så populært blandt kinesere. Når en person tilbyder en gave fra et luksusmærke til 

hans en anden, viser han hvor meget han sætter pris på deres indbyrdes forhold. 

 

At give luksusmærker i gave bruges også meget i familiesammenhænge ved forskellige 

lejligheder, såsom Det Kinesiske Nytår. logikken er, at hvis ens økonomiske situation 

har bedret sig igennem faglig eller forretningsmæssig succes, så skal de dele deres vel-

stand med deres familiermedlemmer. Og derved bliver giveren af den eksklusive gave 

betragtet med respekt og samtidigt har vedkommende gjort sine forældre stolte. Derved 

kan man argumentere for at familien spiller en afgørende rolle for luksusforbrug blandt 

kineserne.  

 

 

6.7 Konfucianisme 

 

Konfucianisme er fortsat domminerende i Kina, hvilket blandt andet betyder, at der er  

stort fokus på pligter som hører sammen med forskellige roller, som mand og kone, 

forældre og barn, osv. Derudover er status og respekt koblet til alder, stilling og køn (Lu 

2008, 47). 

 På baggrund af de konfucianske dyder som hersker i Kina, er det et land som er 

status drevet, ambitiøs og socialt mobilt. Kineserne er både sikkerheds- og status-

søgende (Doctoroff 2005, 24). Kineserne er altid mistroiske og er bekymrede for deres 

fremtid, hvilket skyldes mange års undertrykkelse (af forskellige ledere) og elendighed. 

Konkurrencen er hård, og for at forsvare sig selv er man parat til at nævne ens bedrifter 

for at skræmme andre væk. En måde at vise at man er succesfuld på er netop igennem 

luksusvarer, da det samtidig viser at du har penge og derved har succes. Der sker hele 

tiden "statusspejling", hvorved den der spejler status, bliver set som overlegen. Derved 
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bliver luksusvarer primært købt for at opnå status og i et mindre omfang for deres kvali-

tet eller funktions skyld (Doctoroff 2012, 25).  

7. Det kinesiske luksusmarked 
 

Det kinesiske luksusmarked er karakteriseret af forskellige ting som indikerer at mar-

kedsføring og positionering af luksusvarer er yderst vigtige (Okonkwo 2007, 103). Nog-

le brands er meget stærke, hvis de har skabt et stærkt link til deres kunder. Kinesiske 

forbrugere er kendte for at være meget brandloyale, og er ikke villige til at skifte fra et 

yndlingsbrand til et andet.  

7.1 Kendte brands                                           

I dag domineres det kinesiske luksusmarked af internationale spillere. Hvor populært 

eller hvor høj en profit hvert luksusmærke får, kan være svært at estimere, da mange af 

dem holder deres salgsstal for sig selv. Louis Vuitton anses for at være det mest succes-

fulde brand i Kina, skarpt forfulgt af Gucci som har gjort deres produkter mere tilgæn-

gelige for den almindelige forbruger. Louis Vuittons succes skyldes i høj grad deres tid-

lige indsats med en meget professionel brand positionering baseret på europæiske rød-

der. Louis Vuittons succes har også haft en smittende virkning på andre vestlige brands, 

som er kom frem i Kina kort tid efter Louis Vuitton. (Lu 2008, 75). 

Dog er det ikke kun luksusmærker, såsom Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Armani og 

Hugo Boss, der er store i Kina. Også premium brands såsom Lacoste og Tommy Hilfi-

ger har fået en stærk tilstedeværelse.  Lacoste er i øjeblikket et af de mest succesfulde 

premium brands i Kina, hvilket primært skyldes deres ambitiøse repositionerings strate-

gi. I 2004 besluttede Lacoste af gøre Kina til deres hovedmarked på 10 år. De brugte en 

udvidelsesstrategi, hvor de udvidede med butikker rundt om i hele landet, så Lacoste 

blev gjort mere tilgængelig for den almindelige kinesiske forbruger. I øjeblikket er La-

coste repræsenteret i 70 byer i Kina med over 130 butikker. (Lacoste.com) 

7.2 At skabe brand kendskab                      

Mange af de ovennævnte luksusmærke-virksomheder investerer massivt i forhold til at 

skabe brand-kendskab og for at fastholde deres renommé omkring deres brands. Nogle 
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af deres mest anvendte midler er kampagner og sponsorater. Max Mara afholdte for ek-

sempel en stor fest i et af Beijings mest populære kunstdistrikter med over 1000 invite-

rede gæster og dyr champagne. Fendi afholdte et fire dage langt modeshow på den kine-

siske mur med catwalk. Lacoste bruger både kendisser og sponsorater til at udbrede 

kenskabet til deres brand – de har f.eks. sponsoreret tennisspilleren Andy Roddick og er 

blevet en officiel partner af China Open, som finder sted hvert år i Beijing. (La-

coste.com). 

7.3 Vestlige versus asiatiske brands  

På trods af at de fleste mærker der er blevet nævnt, enten er europæiske eller amerikan-

ske mærker, er brands fra andre asiatiske lande også meget populære – især blandt de 

unge under 30 år. Disse mærker er ofte japanske, såsom Evisu, Yohji Yamato og Babe. 

Disse mærker er også meget beundrede og på samme prisniveau som Gucci og Louis 

Vuitton. De asiatiske mærker har et massivt forspring, da de bliver betragtet som mere 

passende for asiatere i forhold til deres kropsbygning og højde og drøjde. (Lu 2008, 

149). 

Mange af de yngre kinesere foretrækker asiatiske luksusmærker, især japanske brands 

og lokale mærker fremfor europæiske mærker og i et vist omfang også amerikanske 

mærker. Kinesere ser vesterlændinge som værende høje og bredskuldrede og tror ikke at 

vestligt produceret modetøj vil have de rigtige asiatiske proportioner.  Lokale kinesiske 

brands, især fra Hong Kong og Taiwan er også blevet mere populære. Kinesisk modetøj 

er i lang tid blevet set på som low-end modetøj på grund af deres dårlige kvalitet, men 

efter kinesisk privatisering er kvaliteten steget kraftigt og mærker som Borne, Hongguo, 

Giordano og især Li-Ning er blevet yderst populære (Lu 2008, 149).   

 Dog har kinesiske brands stadig svært ved at komme ind på det kinesiske luk-

susmarked grundet deres tidlige fokus på low-end markedet.  Shanghai Tang er et af de 

få succesfulde kinesiske high-end modebrands (Lu 2008,149). Kinesisk modetøj anses 

som værende mindre moderigtigt end vestlige modebrands, som stadig betragtes som 

værende bedre, hvilket bibringer dem statussymboler. Som tidligere nævnt bliver japan-

ske, koreanske, og i et vist omfang også lokale mærker dog betragtet som populære 

blandt den yngre kinesiske generation, og kan det være et spørgsmål om tid, før flere af 

de kinesiske mærker følger med og indhenter de vestlige luksusmærker. I takt med at de 
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kinesiske forbrugeres indkomst vil vokse, vil de have flere penge til sko og tøj. Og der-

ved er der stadig behov for nye high-end distributører af modetøj, da det er et område 

der er i vækst. Så på trods af at vestlige luksusmærker sælger godt både i Kina og i ud-

landet, vil man se et behov for asiatiske lokale mærker.   

Dog er det blevet mere besværligt at positionere sig selv i Kina. Vestlige luksusmærker 

har bragt internationale marketingskampagner til Kina, og mindre virksomheder har 

brugt marketing og imitation af trends til at vinde indpas på det kinesiske tøj- og sko-

marked. Med den stigende konkurrence vil der kun være begrænset plads for nye virk-

somheder og derved vil mindre konkurrencedygtige virksomheder bukke under.  

7.4 Kopivarer 

Kopivarer sælges i stor stil i Kina og sælges langt under markedsprisen. Disse ligner i 

høj grad de originale produkter. De rigtige brands er nervøse omkring den nye trend 

som er kopivarer, der er kloninger af originale produkter dvs."ægte fakes". Kvaliteten af 

de "ægte fakes" er så god, at selv velhavende forbrugere køber dem, endda nogle gange 

uden at vide, at det de har købt, ikke er ægte.      

 Hvor producenterne af luksusmærker før i tiden frygtede et imagetab grundet 

disse kopier, frygter de nu at miste kunder til disse "ægte fakes". Frygten er berettiget, 

da antallet af kopivarer i Asien er større end de ægte varer. Det er besværligt at bekæm-

pe kopimarkedet, da de kinesiske forbrugere ikke ser kopivarer som noget ulovligt, 

hvilket er et kulturelt fænomen (som også ses i mange andre lande) (Lu 2008, 130). 

 Der er stor forskel på de kinesiske forbrugere, der køber falske produkter. Nogle 

kender ikke til brands og er ikke klar over, at de har købt et falskt produkt. Så er der 

dem, der er ved at træde ind i forretningsverden, og som stadig ikke har nok penge til at 

købe ægte luksusmærker, og derfor må nøjes med kopien, indtil de tjener penge nok til 

at købe den ægte vare. De nyrige kinesiske forbrugere ser ned på de falske varer og fin-

der dem utiltrækkende, da de mangler prestigefaktoren.  Dog er det at bliver kopieret en 

indikation på succes (Lu 2008, 131). Og derved kan kopivarer fungere som reklame for 

de rigtige brands. Holdningen er blandt andet, at de forbrugere, der køber falske varer, 

vil forandre sig i takt med deres sociale position. I takt med at de avancerer socialt, vil 

deres smag modnes og de vil ende med at foretrække den ægte vare. Hvad der også vil 

få dem til købe de ægte luksusmærker er det at få selve oplevelsen af at købe et luksus-
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produkt i de forskellige butikker og opleve den høje service som disse butikker er kendt 

for (ibid.).  

7.5 Reklame og medier 

Grundet besværligheder med at nå ens segment, er det at bygge brand kendskab op ble-

vet kompliceret og dyrt. At få et budskab ud i Kina kan nærmest være umuligt, da de 

kinesiske aviser og andre platforme ofte indeholder alt for mange reklamer og derved er 

der mange af læserne, som ikke bemærker nye reklamer for luksusmærker. Derudover 

er der også store regionale forskelle, hvilket kan resultere i en succesfuld marketing 

kampagne i én region, men ikke i en anden. Dertil kommer at det også er svært at nå 

forbrugerne i de mindre byer. Derfor bruger f.eks. det franske luksumærke Cartier både 

print medieform og fjernsyn for at komme ud på det kinesiske marked. (Hoffman &  

Coste-Maniére 2013, 93)  

 

8. Den kinesiske luksusforbruger 

 

8.1 De kinesiske luksusforbrugere hvem er de? 

 

Kina udgør ikke et entydigt marked. Der er stor forskel på indtægt, forbrug og magt, 

uddannelse, personlige vaner og smag. Disse forskelle kan rummes i én nation, men gør 

bestemt ikke Kina til ét marked. FastlandsKina kan groft segmenteres i forhold til land- 

og bybefolkning. Disse segmenter adskiller sig med hensyn til deres købekraft og for-

brugsvaner (Tang Lei 2009, 10).  

 Kinas voksende middelklasse udgør i øjeblikket 120 millioner, og forventes at 

vokse til cirka 300 millioner i 2020. Denne gruppe er generelt veluddannet og har 

"whitecollar" stillinger. Dette segment ser ikke kun vestlige luksusvarer som statussym-

boler, men også som et sikrere alternativ i modsætning til kinesiske produkter, hvor der 

er store problemer med plagiarisme (Udenrigsministeriet 2012, 1). 

 



Elizabeth	  Gawel,	  (elga12ab)	   Speciale	   01/06-‐2016	  
	  

	   26	  

Det er især de kinesiske forbrugere der bor i storbyerne, der har ressourcerne og interes-

sen for de vestlige luksusprodukter. Herunder tales der om generationerne X og Y, 

hvoraf det ene segment er i slut 20'erne og 30'erne og det andet i slutningen af deres 

teenageår, og start 20'erne. Disse segmenter kendetegnes som værende informationskri-

tiske og med en voksende trang til individualitet, som de søger at udtrykke igennem 

mode, medier og kunst. Disse segmenter er købestærke og med over 200 millioner teen-

ager og unge mellem 15-25 år kan de ikke ignoreres af det vestlige luksusmarked (Tang 

Lei 2009, 15). Især de yngre kvindelige forbrugere, der tilhører overklassen samt mid-

delklassen, har fået øjnene op for vestlige luksusprodukter, da de anser vestlige luksus-

varer som en måde at udtrykke sin egen individualitet og gode smag på. Disse segmen-

ter vælger i højere grad vestlige luksusvarer på grund af deres omdømme og prestige 

(Fashion Forum 2015, 1). 

 

8.2 De kinesiske luksusforbrugere vil ændre verden 

 

De kinesiske forbrugere er godt i gang med at transformere verdensøkonomien. Det er 

set tidligere, at et forbrugsboom har ændret den globale økonomi. Det skete med frem-

komsten af den amerikanske superforbruger i 1950'erne. De ændrede forbrugsmønstret 

overalt og løftede verdensøkonomien. Det er kinesiske forbrugere ved at gentage - bare 

på en anden måde. Kineserne står i dag for 8 procent af det samlede globale forbrug. 

Forbrugsboomet er et resultat af Kinas industrialisering med følgende urbanisering og 

dannelsen af en købedygtig kinesisk middelklasse. De kinesiske forbrugere er vilde med 

luksus. I 2013 overgik Kina både Europa, USA og Japan ved at være det land eller den 

region, hvor der omsættes flest luksusvarer. 29 procent blev det til i 2013 (Otkjær 2014, 

2).  

 

Internettet er også blevet meget udbredt blandt de kinesiske forbrugere, hvilket har gjort 

de kinesiske forbrugere ekstremt vidende og modebevidste, og Kina er nu verdens fø-

rende e-handels nation. Samtidig er kinesiske forbrugere orienteret mod vestlige brands 

på grund af mange af de skandaler, der har været i Kina, heriblandt med nationale føde-

varer. Og på den måde repræsenterer vestlige varemærker et mere sikkert valg. (Mos-

bech 2013, 4).   
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"Vi ser en enormt intens vækst i luksussalget på udviklingsmarkederne, med Asien og 

Kina i front. Som globalt luksusbrand gælder det om at hænge på - det er ikke en udvik-

ling man kan overleve at misse. Det er fremtiden" (Mosbech 2013, 4). 1 

 

Kineserne køber ikke kun luksusvarer i hjemlandet. De rejser også til vestlige storbyer 

som Paris, London og New York for at shoppe, og de udgør nu en betragtelig del af 

kundegrundlaget i luksusforretningerne i selv mindre storbyer som Lissabon og Køben-

havn, som er begyndt at ansætte kinesisk talende personale.  

 Den mere interessante trafik går imidlertid den modsatte vej: Vestens store luk-

susbrands indtager udviklingslandene i de her år. På de dyre butiksstrøg i Shanghai og 

Skt. Petersborg står slaget mellem Gucci og Louis Vuitton, og det samme slag udkæm-

pes dagligt i talrige millionbyer, vi endnu ikke kender navnene på herhjemme (Mosbech 

2013, 4). De globale luksusbrands kæmper ikke blot mod de mange konkurrenter på 

udviklingsmarkederne. De kæmper i høj grad også mod deres egen succes. Den hastige 

vækst rummer nemlig en indbygget forbandelse for luksusmærkerne: risikoen for at ud-

vande sit brand:  

 

" Selve essensen af luksus handler om at være eksklusiv og exceptionel. Men som brand 

vil du også gerne vokse, og det er der mulighed for på udviklingsmarkederne. Proble-

met er, jo mere du sælger, jo mere ødelægger du dit brands værdi. Det er en linedans. 

Hvis du falder til den ene side sælger du for lidt, hvis du falder til den anden side ska-

der du brandets værdi" (Mosbech 2013, 5). 

 

Der findes mange eksempler på fænomenet, historiske såvel som aktuelle. Herhjemme 

blev Burberry så populært og udbredt blandt danske gymnasieelever, at det mistede sin 

eksklusivitet og kastede mærket ud i en mindre krise. Det samme sker for Louis Vuitton 

i Kina lige nu, hvor mærket er blevet så udbredt, at modeeksperter begynder at tage af-

stand fra det. Vi begynder at se tegn på, at folk vælger det fra. For når alle pludselig har 

det samme brand, sker der noget psykologisk: Så vil man have noget andet. Louis Vuit-

ton har ekspanderet rigtig meget, helt op til 50 byer i Kina. "Man begynder måske at 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Anne	  Michaut	  Denizau,	  ekspert	  i	  luksusbrands.	  	  
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nærme sig en tærskel, hvor man skal passe på ikke at kannibalisere sit eget brand. Det 

handler jo om at bevare en form for myte" (Mosbech 2013, 6). 

 

 

8.3 De kinesiske luksusforbrugere i København 

 

En stor del af de kinesiske turister i Skandinavien kommer fra de store byer Beijing og 

Shanghai, men også fra den rige sydlige del af østkysten. Fælles for dem alle er, at de 

har et højt uddannelsesniveau. Til trods for det, svarer 72 procent af de adspurgte kine-

serne i København, at deres engelskkundskaber er usikre. Chinavia-projektet2, lanceret 

af Wonderful Copenhagen, viser også, at de kinesiske gæster i Skandinavien har et rela-

tivt højt kulturforbrug i sammenligning med målinger af andre turistgrupper. Hele 57 

procent af det stigende antal kinesiske turister svarer, at de besøger kulturinstitutioner 

under deres besøg (Hartmann 2013, 1). 

 I undersøgelsen svarer deltagerne også på, hvad der motiverede dem til overho-

vedet at rejse den lange vej her til. Det er bl.a. for at opleve det autentiske Skandinavien 

og spejle sig i en - for dem - anderledes kultur og se forskellene (Hartmann 2013,4).  

 

En af de største grunde til, at de kommer til Skandinavien, er dog shopping. De kinesi-

ske forbrugere efterspørger vestlige varemærker i stor stil, især de allerdyreste. Det for-

ventes, at der vil være op imod 200.000 kinesiske overnatninger i 2015. Kineserne bru-

ger deres tid i København effektivt, hvilket forklares således af kina-ekspert Susanne 

Bjertrup;  

 

"Kineserne lander i lufthavnen og tjekker ind på et hotel. Dagen efter ser de typisk Ny-

havn, House of Amber, Den lille havfrue og derefter shopping, som de har nogle timer 

til. De går efter gode forretninger med internationale mærkevarer, og dagen efter sid-

der de i Norge" (Derlich 2016, 1).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Chinavia	  projektet	  er	  lanceret	  af	  Wonderful	  Copenhagen,	  for	  at	  tiltrække	  flere	  ki-‐
nesiske	  turister	  til	  København.	  
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Kineserne har forberedt sig hjemmefra i forhold til deres køb af luksusvarer i Køben-

havn, og de køber også ind til deres familier og venner derhjemme. En undersøgelse har 

påvist, at 67 procent af de kinesiske forbrugere baserer luksuskøb på anbefalinger og 

råd fra venner og familie. Hvorimod forbrugerne fra USA, hele 52 procent, baserede de 

fleste af deres luksuskøb på baggrund af information og inspiration fra magasiner (Der-

lick 2016, 1).  

 

Ifølge VisitDenmark modtager Region Hovedstaden 91 procent af de kinesiske turister.  

Mens kineserne i 2012 i gennemsnit købte varer for 5.561 kroner under et besøg, dyk-

kede det gennemsnitlige indkøb i 2014 til 4.652 kroner. Kineserne er dermed ikke læn-

gere det folkefærd med det største forbrug i de danske butikker. Den ære tilfalder i ste-

det thailænderne, som i årets første halvdel har købt varer i butikkerme for 6.627 kroner 

i gennemsnit under et ophold i Danmark (Hall 2014, 4).  

 Kineserne går hen til samme sted for at bekræfte hinanden i det, som er bekræf-

tet af det store fællesskab. Turister har hverken tid eller incitament til selv at finde bu-

tikker, og guiden får en form for kommission for at anbefale butikkerne.  

Kineserne vælger typisk varer som giver dem status og som samtidig er billigere end i 

Kina, hvor prisen ligger på det dobbelte. De føler derfor, at de gør en god handel (Der-

lick 2015, 2). 

 

9. Analyse og diskussion 
 

9.1 Undersøgelse af de danske og europæiske luksusmærker på Strøget og i nær-
heden 

Jeg har foretaget 2 former for interviews et hermeneutisk og et fænomenologisk. Jeg 

foretaget 8 hermenutiske interviews af de butiksansatte i Magasin, Illum og i modebu-

tikkerne på gågaden Strøget. De 5 første europæiske modemærker og de 3 danske. De 

butikker der valgte at stille op til et interview, var følgende: Yves Saint Laurent (hører 

under group 88), Hugo Boss, Max Mara, Illums skoafd., Ivan Grundahl, SAND, Birger 

Christensen og Magasins taske-afd. De ligger allesammen på Strøget eller tæt derpå, og 

det billigste, man kan købe, koster 89 kr., og det dyreste koster over en mio. kroner. 

Derudover har jeg foretaget 8 fænomenologiske interview med disse luksusbutikkers 
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kinesiske kunder. 

9.2 De kinesiske kunders oplevelse af modebutikkerne                                                

De kinesiske respondenter oplever butikkerne som fine og med en flot indretning. En 

beskriver modebutikkerne som mere diskret indrettet end i Kina. "I Kina er modebutik-

kerne noget større end de er her og noget mere udsmykket. Kineserne kan godt lide når 

tingene ser ekstravagante ud, det forbinder de med luksus"(Bilag 7). 

Personalet oplever de som værende høflige og gode til at give dem plads. 7 responden-

ter nævner, at de køber ind til deres venner og familie og at personalet er gode til at give 

dem plads til at vælge deres indkøb. De forklarer dog, at der som regel er mange flere til 

at servicere dem i Kina end i København.  

" I Kina er der mellem 5-10 medarbejdere i de fleste butikker. Her har vi oplevet flere 

butikker der kun har haft mellem 2 til 4 ansatte. Det synes vi er lidt for lidt, især da 

mange af os handler ind i grupper og har brug for hurtig hjælp, så det påvirker ser-

vicen lidt" (Bilag 5). 2 ud af de 8 respondenter fortæller, at servicen er endnu bedre i 

Kina da de gør mere ud af indretningen (Bilag 1 & Bilag 6). 

 

9.3 Sådan markedsfører de vestlige luksusbrands sig i deres butikker 

 

9.4 Indkøb af særlige varer 

Når de kinesiske kunder handler ind på Strøget i de forskellige mærkevareforretninger, 

oplever de butiksansatte, at de ofte er meget brand bevidste og vælger at købe kendte 

mærker. Nogle af de butiksansatte fra de forskellige forretninger bestiller særligt ind til 

deres kinesiske kunder. Én af respondenterne nævner, at de bevidst køber ind af sko i 

stærkere farver, som er populære blandt deres kinesiske kunder (Bilag 16). Flere af de 

kinesiske kunder forklarer, at de ofte er i tidspres, så efter de har spurgt efter et par pro-

dukter, tager de en hurtig beslutning. Dette bekræftes også af én af de butiksansatte (Bi-
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lag 6 & Bilag 9). En af butiksmedarbejderne havde følgende oplevelse med en af sine 

kinesiske kunder:  

Én dag var der en kinesisk kunde, der købte én af vores ikon frakker, til over 6.000 kro-

ner, så så hun en taske, der matchede i farven, og den var hun lynhurtig til at købe på 

trods af, at den kostede over 5.000 kroner (Bilag 9). Derved kan man sige, at så længe 

brandet har en stærk værdi hos den kinesiske forbruger er der en større chance for at vil 

falde i god jord hos den kinesiske forbruger (Bilag 8 &9). 

 

 

9.5 Oplæring 

Global blue, som står for at refundere moms til turisterne, har nu taget initiativ til at 

sende flere af butikkerne på Strøget på et intensivt kursusforløb i kinesisk kultur og 

kundeadfærd. Dette sker efter at de kinesiske turister nu udgør en stor del af salgsindtje-

ningen blandt mærkevareforretningerne på Strøget (Hall 2013,1). Af de i alt 8 butiksan-

satte nævner "kun" én af dem, at de er blevet sendt på kursus, men at det har været et 

generelt kursus og ikke rettet imod deres asiatiske kunder (Bilag 15). 

 

9.6 Brug af guides 

Ifølge Wonderful Copenhagens Chinavia-projekt, kommer den typiske kinesiske gæst 

til København i forbindelse med en grupperejse. Dette bliver også nævnt af de 8 butiks-

ansatte som alle har bemærket, at deres kinesiske kunder handler ind i grupper. Denne 

guide, som de kinesiske grupper har med, er blevet kritiseret for at favorisere visse bu-

tikker mod behørig betaling. Dette var der en af mine respondenter, der bemærkede. 

Den butiksansatte sagde, at der ikke kom mange kinesiske kunder i hendes butik, da hun 

ikke vil betale guiderne. Hun forklarede nærmere: "De kommer kort ind i vores butik, 

ser sig omkring og går hurtigt videre. Deres guide guider dem ikke herover" (Bilag 14). 

Dette bekræftes yderligere i Berlingske Business: "Det er en forudsætning for overho-

vedet at  komme i dialog med kinesiske kunder, at man betaler guiderne. Det er meget 

udbredt." (Hall 2012, 4).  Disse guider har indtaget en rolle som mellemmænd, hvor de 
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formidler kontakten mellem hovedstadens mest eksklusive butikker og den voksende 

gruppe af pengestærke kinesiske turister, som gæster København. Flere københavnske 

butikker bekræfter, at de kinesiske mellemmænd boykotter de butikker, som nægter at 

betale dem penge, og dette kan føre til, at de går glip af en omsætning på flere millioner 

kroner. (ibid.). 

 

9.7 Den sproglige barriere                

3 ud af de 8 butiksansatte, som deltog i interviewet, svarer, at de har kinesisktalende 

personale i deres butikker, og at dette er en meget bevidst salgsstrategi fra deres side, da 

de har oplevet, at kineserne kan have vanskeligheder med at udtrykke sig og forstå en-

gelsk (Bilag 9, 11, 12). Dette nævnes også af de kinesiske respondenter, som giver ud-

tryk for at de ikke har særligt gode engelskkundskaber (Bilag 1). Dette bekræftes også i 

Chinavia-rapporten, hvor de adspurgte kinesere blev spurgt, om vi har nok skiltning på 

kinesisk. Og her forklarer de at de er utilfredse med, at der mangler information på ki-

nesisk. Her betegner tre ud af fire deres engelsk som dårligt eller ikke eksisterende. Den 

manglende information på kinesisk gælder både med hensyn til generel information, 

men også på mobil-apps og websites (Hartmann 2013, 3). Af de adspurgte butiksansat-

te, er det kun 3 ud af 8 der svarer, at de har en kinesisk hjemmeside (Bilag 10, 12, 15). 

9.8 Momsrefusion og mellemmænd                              

Alle de butiksansatte nævnte, at deres kinesiske kunder kunne få momsrefusion på deres 

varer. Én af de butiksansatte nævnte sågar, at de kan få 10 % oveni i momsrefusionen 

(Bilag 10). Og dette er en vigtig kilde til, at kineserne betragter det som et godt køb at 

handle ind i Europa. Af de kinesiske kunder nævner de alle, at prisen har en betydning 

for deres indkøb i Europa, og at de sparer mange penge ved at handle ind i udlandet. 

(Bilag 2). Global Blue som står for at refundere moms, oplever, at 50 procent af deres 

omsætning kommer fra kineserne, og andelen stiger fortsat kraftigt. "Vi tror på, at væk-

sten fortsætter længe, men det er aldrig rart at have alle æg i én kurv, og det kan vi 

nogle gang godt blive nervøse over" (Stine Juelner, Dansk Landechef for Global Blue, 

der håndterer de enorme summer, som turister får tilbage i momsrefusion, når de køber 
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taxfree i Danmark) (Hall 2013,5).      

Luksusprodukter er på grund af kinesiske afgifter og en generel højere prissætning dyre-

re i Kina end i de fleste andre steder i verden. Kineserne slipper for at betale moms, når 

de handler i Danmark og andre vestlige lande. Desuden undgår de den skat på luksusva-

rer, som de skal betale i Kina. Dermed sparer kinesere ofte 30 procent ved at shoppe 

internationale mærkevarer i bl.a. Danmark. Og det er især luksusbutikkerne, der indtil 

videre har formået at hive kroner op af lommen på kineserne. Netop kineserne har stået 

for op mod halvdelen af omsætningen hos de mest eksklusive af Københavns urmagere 

og guldsmedebutikker, samt Birger Christensen og internationale brands som Hermes 

og Gucci (Hall 2013, 5).                        

På de online medier hvor kineserne også er fremme, begynder kineserne at benytte sig 

af daigou - kinesiske mellemmænd med base i udlandet. Det er ikke småbeløb, der 

rundt omkring i verden bliver købt ind for på vegne af luksusforbrugerne i Kina. På 

Taobao, Kinas største platform for internethandel, er udbuddet enormt. Hjemmesiden 

gør det muligt for brugerne at sælge til andre brugere, så enhver kan åbne sin egen onli-

nebutik. En søgning på ordet daigou giver over 400.000 resultater. Japanske og korean-

ske produkter samt de mest kendte europæiske mærker fylder mest. Men også danske 

varer er til salg.          

 En 30-årig kinesisk kvinde, bosat i Århus, har specialiseret sig i dansk sortiment. 

Ure fra Skagen, legetøj fra Lego og sko fra Ecco er en del af udvalget. Georg Jensens 

ikoniske marguerit-blomst i en sølvkæde sælges for 300 kroner over, hvad den koster på 

Georg Jensens egen hjemmeside.  

Lovgivningen blev i Kina sidste år strammet, og bøden for at omgå skatter og afgifter 

hævet. Samtidig har de kinesiske toldmyndigheder fået flere ressourcer til at slå ned på 

smugling og svindlen. Alligevel stiger brugen af daigou - disse mellemmænd.   

 Det skal ses i lyset af den omfattende kampagne, den kinesiske regering har lan-

ceret imod korruption og overforbrug. Den har stået på i to år og taget toppen af marke-

det for luksus hjemme i Kina. Salget er faldet i de dyre mærkevarebutikker i Shanghai, 

Beijing og andre storbyer (Hall 2014, 4).      

 Luksus er ikke i samme grad som tidligere noget, rige kinesere viser frem som 

statussymboler. Men efterspørgslen er ikke forsvundet. Derfor vælger flere rige og mo-
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debevidste kinesere at købe ind uden for landets grænser - eller lade andre gøre det for 

dem. Derved er luksusvarer blevet en vigtig handelsvare på internettet, hvor der er man-

ge penge at hente (Hall 2014, 5). 

 

9.9 Bæredygtighed  

Både Kina og Indien oplever en høj vækst, med en voksende middelklasse og fremkom-

sten af en meget rig overklasse. Med større velstand følger en større efterspørgsel på 

luksus, og det sætter pres på planetens allerede udpinte ressourcer. Hvis vi gerne vil ef-

terlade mere end en udmarvet udørk til vores børn, bør vi overveje luksus, der ikke dri-

ver rovdrift på beholdningerne af råmaterialer, energi og rent vand og ikke bidrager til 

global opvarmning og forureningen af vores miljø. Heldigvis er der flere tendenser, der 

peger i retningen af en fremtid med mere bæredygtig luksus (Scenario 2014, 45). 

 En ny undersøgelse viser, at kinesiske luksusforbrugere sætter arbejdsvilkår og 

bæredygtighed højt, når de handler. Rapporten viser, at virksomheder, der er socialt be-

vidste og donerer overskud til velgørenhed, er yderst populære i verdens mest folkerige 

nation, selvom det måske kommer som en overraskelse for de fleste. Der peges på, at 

interessen er stor, netop fordi Kina har massive problemer med arbejdsforhold og bære-

dygtighed. Det er naturligt for forbrugerne i disse lande at favorisere fairtrade-produkter 

og købmænd, der giver tilbage til de lokale i samfundet (ibid.). Af de adspurgte respon-

denter i modebutikkerne, var der kun én af respondenterne, Birger Christensen, der sva-

rede, at de fokuserede på bæredygtighed som en del af deres marketingsstrategi.  

 

9.10 Venner og Families indflydelse på køb af luksusvarer                                               

Flere af de butiksansatte nævner, at når deres kinesiske kunder køber ind, køber de of-

test flere af de samme produkter, hvilket forklares således:  

De kommer ind i vores butik, og har generelt brug for lidt mere plads til at se sig om i  

butikken, derefter ringer de over Skype til deres familie og tager billeder af de pågæl-

dende produkter, og når de har fået bekræftelse på, at de har valgt de rigtige produkter, 

kalder de på en af vores medarbejdere. De vælger ofte kun high-end brands, og mit ind-
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tryk er at de er meget brand-beviste" (Bilag 15).  

Chinavia-projektet har blandt andet vist, at især venner og familie har en stor indflydel-

se på kinesiske forbrugeres købevaner. Dette nævnes også af flere af de kinesiske kun-

der:  

 

"Jeg køber lidt ind til mig selv og mest til min familie og venner, så jeg har dem på 

speaker når jeg handler ind og sender dem billeder, først når jeg har hørt deres me-

ning, køber jeg produkterne. Deres mening betyder meget for mig" (Bilag 7).  

 

"I accept the oppinions of friends, especially girls who say they have tried something 

which is very good" (Lu 2008, 80).  

"The guide, a woman from Hong Kong, influenced me very much. (...)" (Lu 2008, 80). 

Af de kinesiske kunder nævner størstedelen af dem, at de køber ind til deres venner og 

familie, og at deres mening betyder meget for dem. Det nævnes også, at valget af pro-

duktets brand også er influeret af både venner og familie, men i lige så høj grad af inter-

nettet: "I went to some web sites to see other users' comments about different brands 

and products (...)" (Lu 2008, 81).  

 

9.11 Grupperejsende har en stram rejseplan og er brand bevidste                                

De kinesiske kunder beskrives som værende målrettede i deres køb med en tidsplan, der 

er stram. Dette beskrives også i Chinavia-projektet, hvor langt de fleste af kineserne på 

besøg i Skandinavien vil besøge flere lande på deres tur, dog primært andre skandinavi-

ske lande. Det betyder derfor at deres rejseplan er stram, hvor de i gennemsnit opholder 

sig i København to overnatninger. Dette forklarer også kinesernes målrettethed, når det 

kommer til shopping.  

Ifølge Chinavia-rapporten fylder shopping mere for deltagerne på grupperejser. Blandt 

de adspurgte, som rejser med en turgruppe, svarer 67 procent, at shopping er en del af 

rejseprogrammet, mod 59 procent hos dem der rejser individuelt. Her er det især Strø-
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get, der tiltrækker (Hartmann 2013, 1). En af de butiksansatte nævnte også, at deres ki-

nesiske kunder ville have en garanti for, at deres produkter enten var produceret i Euro-

pa eller i Italien, bare ikke i Kina (Bilag 10). Dette vidner også om en brand-bevidsthed 

og favorisering af visse mærker som bunder i et syn på kvalitet, hvor kinesisk produce-

rede varer har et dårligt ry blandt kineserne selv.     

      

Næsten alle af de interviewede butiksansatte nævner også, at de kinesiske kunder er 

glade for at handle hos dem, men at de pga. det er vintersæson i øjeblikket, oplever et 

mindre salg til denne målgruppe. Dette forklares med at de kinesiske grupper ofte 

kommer ind med krydstogtsskibene om sommeren (Bilag 11).  

 

9.12 Danmark skal klædes på til kinesiske turister                              

"De kinesiske kunder har vist, at de er særdeles værdifulde for de københavnske butik-

ker, og sådan noget spreder sig som ringe i vandet. Så jeg forventer, at vi i år vil se 

endnu flere butikker satse på kinesiske kunder end tidligere." (Jens Birkeholm, direktør 

for Dansk Detail) ( Hall 2013, 1). 

Både mobil-apps og websites er vigtige for de kinesiske turister. Næsten tre ud af fire 

har en Smartphone, hvoraf 82 procent bruger den under ferien. Bl.a. har næsten halvde-

len af dem downloadet apps i forbindelse med turen. En stor del, 67 procent af de ad-

spurgte, har en profil i de sociale medier, og lige så mange planlægger at poste billeder 

fra deres tur, mens 41 pct. planlægger at poste anbefalinger af turen. (Hartmann 2013, 

1).  

Derved kan internettet blive en vigtig del af de vestlige luksusmarkeders strategi for at 

nå flere kinesiske turister, mens de opholder sig i København. Dette er også noget 

Wonderful Copenhagen arbejder på at gøre mere synligt: "Vi udnytter det store potenti-

ale ved at gøre opmærksom på Danmark i Kina. Det sker i stigende grad på sociale 

medier som kinesiske Weibo, hvor vi blandt andet skriver blogs om Danmark på kine-

sisk. Vi skal være synlige digitalt, for det er der, de kinesiske turister er" (Jensen 2016, 

1).   
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Dette er også noget VisitDenmark har bemærket. Antallet af kinesiske overnatninger i 

Danmark er fordoblet de seneste tre år, og det gør kineserne til Danmarks næststørste 

gruppe af oversøiske turister, kun overgået af amerikanerne. Udviklingen ser ud til at 

fortsætte og der er gode penge at hente, hvis turistbranchen er forberedt: "Vi skal have 

en idé om, hvad kineserne vil have. Det kan være at lære et par fraser som 'goddag' og 

tak på kinesisk, at hoteller udbyder kinesisk morgenmad, at der er en elkoger på hotel-

værelset, så de kan koge vand og at vi gør os mere synlige på internettet i  form af apps 

og kinesiske hjemmesider"(Dreyer 2014, 2).  

Og hotelindustrien har også bemærket det store potentiale, der er i kinesiske turister: Vi 

har en interesse i at være på et område, hvor der er vækst, og der er stort potentiale for 

vækst blandt kinesiske turister. Vi laver et velkomstprogram, hvor vi henvender os spe-

cifikt til de kinesiske gæster med skiltning og velkomstbrochure på kinesisk. De er må-

ske uvant med at rejse i vores region, og det vil vi gøre nemmere" (Jensen 2016, 6). Der 

bliver i øjeblikket arbejdet på at klæde København bedre på til kinesiske turister, og vi 

kan forvente flere tiltag i den kommende tid målrettet mod denne målgruppe.   

 

9.13 Delkonklusion 

Den undersøgelse, som jeg har lavet på Strøget og i nærheden, har givet et indblik i, 

hvordan disse butikker markedsfører sig selv overfor deres kinesiske kunder. Derudover 

har interviewene af deres kinesiske kunder givet en forståelse af de kinesiske forbrugere 

og deres adfærd på Strøget. Noget af det, som de danske luksusbutikker gør for at til-

trække kinesiske kunder, er at hyre en guide, som fører de kinesiske kunder til deres bu-

tikker. Dette er en større forretning end man lige skulle tro, hvor der er mange penge at 

tjene, hvis man sørger for at betale for de rigtige guider, og meget at miste, hvis man 

ikke betaler for det,  jævnfør Ivan Grundahl. Derudover var der 3 af luksusbutikkerne, 

som markedsførte sig med, at de havde kinesiske hjemmesider, og dette er et område, 

som også de kinesiske kunder kommenterede var vigtigt for dem, da mange af de kine-

siske turister havde dårlige engelskkundskaber.        
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Andre vigtige områder, som er blevet fremhævet i forbindelse med de kinesiske kunder, 

er, at de er meget gruppeorienteret, og bekræfter deres indkøb via deres venner og fami-

lie. De er meget brand bevidste og går meget op i at købe de rigtige mærker. 

Efter at have set nærmere på de danske og europæiske mærkevareforretningers marke-

tingsstrategi på Strøget og de kinesiske turisters færden på Strøget, vil dette speciale se 

nærmere på, hvordan danske luksusbrands kan markedsføre sig selv i Kina. Dette gøres 

med henblik på at udlændinge kan forstå det kinesiske marked. Jeg har valgt at tage et 

dansk mærke som Birger Christensen som et illustrativt eksempel, på hvordan dette 

firma kan begå sig på dette marked med de rette tiltag. 

Netop fordi det kinesiske marked i øjeblikket byder på mange muligheder for nye luk-

susmærker, er det relevant at se nærmere på BCs muligheder derude. Her vil fokus sær-

ligt være på, hvordan Birger Christensen i givet fald vil kunne markedsføre sig i Kina, 

og hvilke faldgruber firmaet skal være opmærksom på. 

 

 

10. Birger Christensen på det kinesiske marked  

 

10.1 BC - Birger Christensen  

Birger Christensen blev etableret i 1869 af Moses Levinski og Carl Shottlander. Det var 

dog først i 1910, at en herre ved navn Jørgen Birger Christensen blev stifteren til det 

mærke som man kender i dag. I dag 145 år efter at den lille pelsbutik åbnede i Køben-

havn, fylder Birger Christensen 2000 kvadratmeter, fordelt på to etager. Det er her, at 

nogle af verdens smukkeste og mest værdifulde pelse bliver til, men det er også her, at 

nogle af de største internationale designere hænger side om side.                                              

I dag er Birger Christensen i gang med at se på mulighederne for at udvide deres pro-

duktion til Kina, og det kan der være god forretning i; Det er ifølge Kopenhagen Fur, 

globalisering for fuld power, når kunder fra Kina og Hongkong opkøber omkring 80 

procent af skindene. "Kina er den helt store konkurrent nu i forhold til for 25 år siden. 

De har mange penge med og er villige til at betale meget dyrt for varerne(...)" (Borg-
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gren 2016, 1).  

Birger Christensen vil i første omgang sælge til de stenrige kineserne, og har på nuvæ-

rende tidspunkt åbnet et enkelt showroom i Beijing. "Det kinesiske pelsmarked er domi-

neret af produktion - ikke af design. Der mangler derfor ypperligt designet pels, som 

den, vi kan levere" udtaler Birger Christensen (Hall 2013, 1). Målet for dem er at få 

etableret fem til ti butikker på franchisebasis i Kina inden 2017. "Vi tror at vi - ved at 

komme med vores design og håndværkstraditioner - kan nå langt derude. Men vi gør 

det fokuseret og med små skridt" (Hall 2013, 2). 

Derved er Birger Christensen allerede synlige på det kinesiske marked, men de er for-

sigtige med at agere på det kinesiske marked, hvilket der kan være god grund til. Der er 

netop mange faktorer som skal overvejes, før danske virksomheder kan få succes på det 

kinesiske marked. Denne del af specialet vil se nærmere på, hvilke faktorer der skal ta-

ges højde for, for at Birger Christensen kan opnå succes på det kinesiske marked. 

 

10.2 Kulturelle udfordringer i etableringsfasen på det kinesiske marked 

Følgende afsnit vil bygge videre på Trompenaars teori, og vil fremhæve nogle af de ud-

talte kulturelle aspekter i det kinesiske samfund, som adskiller sig fra den danske kultur, 

og som er vigtige at tage hensyn til, når en vestlig virksomhed som Birger Christensen 

vil etablere sig på det kinesiske marked. I forlængelse af Trompenaars tre kulturelle di-

mensioner: Individualisme kontra kollektivisme, præstation kontra askription samt se-

kventiel kontra synkron tidsopfattelse, er der kulturelle aspekter i det kinesiske samfund 

der kan belyses med disse dimensioner. De tre kulturelle aspekter er: Vigtigheden af 

relationer, Guanxi, vigtigheden af hierarki og brugen af tid (Trompenaars 1998, 126). 

 

10.3 Vigtigheden af relationer                    

I den kinesiske kultur betragter man folk som medlemmer af en gruppe, og ikke som 

individer. Dette afspejles også i den kinesiske opfattelse af relationer, guanxi, som er 

baseret på personlige kontakter og er dybt rodfæstet i den kinesiske kultur (Tang 2009, 
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77). Guanxi i Kina er baseret ud fra et kollektivistisk fundament, hvor familieforhold 

kan betragtes som den vigtigste af alle relationer.  

Netværk i Vesten er baseret på et individualistisk fundament, hvor det enkelte individ 

tager frivillig kontakt, og hvor man finder sammen igennem komplementære kompeten-

cer og kvalifikationer og hjælper hinanden (Faure & Fang 2008, 197).  

 Derved kan det for en vestlig virksomhed være en udfordring i den indledende 

fase at få skabt kontakter på det kinesiske marked. Dette skyldes, at kinesiske forret-

ningsfolk foretrækker at forhandle med deres familie, venner eller folk de kender godt, 

og dermed kan stole på. Derfor er det vigtigt i den indledende fase at sætte tid af til at få 

etableret en tættere relation med den kinesiske modpart (Gesteland 2002, 13).   

En måde at få etableret en tættere kontakt med ens kinesiske handelspartnere er igen-

nem gave-givning. Her er både valget af gaven samt prisen på gaven vigtige at overveje, 

og kan have en afgørende betydning for de relationer, der skal etableres imellem en 

dansk og kinesisk virksomhed. Gavens pris kommer også an på den relation du har til 

din samarbejdspartner. I forretningsammenhænge er der tradition for at den ældste i 

gruppen skal modtage den dyreste gave. Og man må ikke give den samme gave til folk 

af forskellige rang i en virksomhed, dette skyldes at man i Kina har et meget mere udtalt 

hierarki i virksomheder, og gør meget for at opretholde dette. (Mack 2014, 1).   

 

10.4 Vigtigheden af hierarki        

                           Det kinesiske samfund er stærkt hierarkisk opbygget. Dette 

skyldes blandt andet Konfucianisme, hvis værdier bygger på respekt for alder og hierar-

ki. Dette kan have nogle implikationer for udenlandske forretningsfolk, da vesterlæn-

dinge kan have svært ved at forstå den form for formalitet, som kinesiske forretnings-

folk foretrækker. F.eks. vil den uformelle måde at tiltale sin modpart på ved at sige "ba-

re kald mig ved fornavn" eller ved et "hej" ikke altid falde i god jord i Kina, hvor lydig-

hed og ærbødighed til sine overordnede er stærk (Graham & Lam 2003, 87). Da Dan-

mark er kendetegnet ved at være ét af de mindst hierarkiske samfund, er det her vigtigt 

at være opmærksom på denne kulturelle forskel, hvis man vil ind i det kinesiske sam-

fund, og på det kinesiske marked.  
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10.5 Brugen af tid                       

I det kinesiske samfund ser man tiden som et mere flydende begreb, hvor det vigtigste 

er den personlige relation og kontakten til andre mennesker. Derved bliver menneskelig 

interaktion værdsat højere end tid og materielle ting, og det medfører en mindre interes-

se i at få tingene gjort (Ghauri & Usunier 1999, 158-159).  Forretningsmøder i Kina 

har ikke nødvendigvis en stram deadline, og der kan forekomme afbrydelser i form af 

telefonopkald og 'drop in' besøg (Gesteland 2002, 158-159). Da man i vestlige kulturer 

ofte har en stram deadline og ikke tolererer afbrydelser, kan disse kulturelle forskelle 

forårsage friktion og misforståelser mellem vestlige og kinesiske forretningsfolk. 

Det er vigtigt at forstå det marked, man gerne vil ind på, da lokal kultur er med til at 

forme lokal forbrugeradfærd. At have en god forståelse for kultur kan være essentielt 

for at få succes på det globale marked. Den kinesiske kultur adskiller sig på væsentlige 

områder fra den danske kultur, og dette er vigtigt at være på opmærksom på for at und-

gå, at det udvikler sig til en barriere for at komme ind på det kinesiske marked (Faure & 

Fang 2008, 198). 

 

 

10.6 Kineserne er klar til danske luksusvarer 

I de kommende år vil kineserne opleve, at flere og flere udenlandske luksusbrands vil 

etablere sig på det kinesiske marked. Kinas middelklasse på 300 millioner forventes at 

ramme 700 millioner i 2020, men allerede nu shopper kineserne masser af lækre tasker, 

eksklusive ure og dyre tøjmærker. Danske virksomheder har derfor lukrative mulighe-

der, hvis de husker at brande produktet til det kinesiske marked. Pia Olsen er helt enig. 

Derfor opfordrer hun danske virksomheder til at se på Kina som mere end blot en kopi-

nation, hvor varer kan produceres billigt. "Millioner af kinesere bliver hvert år en del af 

middelklassen i Kina. Det er en fantastisk mulighed for danske virksomheder, hvor 

dansk design og innovation kan få succes. Gennem øget eksport kan vi fastholde og 

skabe nye arbejdspladser i Danmark" (Udenrigsministeriet 2012, 1).   

 Vi skal blive bedre til at tilpasse vores kvalitetsvarer til det, der efterspørges lo-
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kalt på vækstmarkederne. Vi skal tages hensyn til lokale forretningsskikke, kulturfor-

skelle og hvordan kineserne opfatter os som danskere (ibid.). En af de virksomheder, 

der har haft succes på det kinesiske marked, er House of Amber. Siden 2008 har smyk-

keproducenten åbnet over 30 butikker i de fleste store kinesiske byer. Her sælger firma-

et sine ravsmykker som "nordisk guld", der blandt andet skal bringe kinesere lykke. Pia 

Føns Sørensen, direktør og produktansvarlig hos House of Amber forklarer, at man be-

vidst forsøger at sælge nogle værdier, som kineserne finder vigtige. Det "nordiske guld" 

fremhæver vi for at understrege ravs oprindelse. Ord som 'lykke', 'sundhed' og 'velstand' 

fremhæver vi, fordi ravet i vores produkter har nogle værdier, som man også kan finde i 

kinesernes kulturarv. Pia Føns Sørensen videregiver sit bedste råd til andre danske virk-

somheder, der vil sælge til de kinesiske forbrugere: "Kultur og markedsforståelse er et 

must. Kinesiske værdier skal respekteres" (Udenrigsministeriet 2012, 2). 

 

10.7 Birger Christensens værdier 

Værdierne bag Birger Christensens brand afspejler i høj grad postmodernistiske værdi-

er, da der er fokus på selvrealisering og maksimering af den individuelle velvære. Bir-

ger Christensen brander sig også på, at de går ind for dyrevelfærd, hvor de kun handler 

ind med skind fra dyr som er indfanget på forsvarlig vis, og kun bruger skind fra dyr, 

som er skudt, eller som videst omfang kommer fra farme, hvor dyrene er opdrættet til at 

blive brugt til pels (Moe 2002,7).       Dermed 

markedsfører de sig på, at de skåner miljøet, hvilket også stemmer overens med den 

postmodernistiske tanke om at værne om miljøet og ikke få profit på bekostning af natu-

ren. Dette vil være attraktivt i Kina, der netop er plaget af massiv forurening, og der er 

derfor begyndt at komme en voksende opmærksomhed på at værne om miljøet og tænk-

te mere bæredygtigt. Det vil være en fordel for Birger Christensen at positionere sig i 

byer som f.eks. Shanghai, da der særligt i Shanghai sker markante tiltag, som viser, at 

der er en vilje til at modvirke nogle af de negative konsekvenser af den voldsomme 

økonomiske vækst (Ecoguide 2010, 1).      Derfor er det 

vigtigt for Birger Christensen at få vist kineserne, at firmaet går ind for bæredygtighed, 

da det også kan være med til at styrke deres brand, og på den måde vil deres brand ikke 

kun appellere til den rige overklasse, men også til den voksende middelklasse, som i 



Elizabeth	  Gawel,	  (elga12ab)	   Speciale	   01/06-‐2016	  
	  

	   43	  

den grad går op i bæredygtighed og dyrevelfærd.  

 

10.8 Birger Christensens potentielle målgruppe 

Hvis Birger Christensen vil opnå succes på det kinesiske marked, er det altafgørende, at 

de fokuserer på den gruppe, som deres brand henvender sig til. Ifølge forskeren Lu (Lu 

2008, 16) skal et luksusbrand altid fokusere på eliten i samfundet, fremfor på den brede 

gruppe i samfundet. Brandet skal definere nye trends i mode og luksusforbrug, og der-

med tiltrække opmærksomheden fra luksusklienter. Den kinesiske elite er i gennemsnit 

under 45 år, faktisk er gennemsnitsalderen blandt de 100 rigeste i Kina 45 år, den yngste 

er kun 25 år. Den kinesiske elite svarer til den øvre middelklasse og de superrige i den 

vestlige verden, og der kommer nye til denne gruppe hvert år. Kinas BNP er i øjeblikket 

på omkring 9 procent pr. indbygger, men er meget højere i storbyerne, såsom Beijing og 

Shanghai, hvor eliten befinder sig. Det er dem, som vinder mest på den økonomiske ud-

vikling på grund af deres høje uddannelsesniveau og deres nøglepositioner indenfor for-

retning (Lu 2008, 16). I en artikel i The Economist i 2004 viser, at Kina er i færd med at 

erstatte japanerne som verdens mest fanatiske luksusshoppere. Industrien anslår, at der i 

Kina er op til 100 millioner potentielle luksusforbrugere, herunder entreprenører og un-

ge forretningsfolk, der arbejder i multinationale koncerner. De fleste lever på østkysten i 

byer  som Shanghai, Beijing, Dalian og Shenzhen. Artiklen siger følgende om kinesiske 

forbrugere:  

"In China, attitudes to luxury have changed dramatically from just a few years ago, 

when any form of ostentation was frowned upon. Today's Chinese, above all the young, 

love to flaunt their status. Whereas people in the West are buying more discretly brand-

ed luxury goods, identifiable only by those "in the know" the Chinese favor prominent 

logos that shout "Look I'm rich" (Lu 2008, 69).  

Hvor man kan sige, at kineserne sammen med deres asiatiske naboer elsker brands, er 

det derimod en generalisering at gå ud fra, at alle kinesiske luksusforbrugere gerne vil 

vise sig og kun tænker på status. Nogle af de mere diskrete brands såsom Hermes har 

haft kolossal succes i Kina, hvor nogle af de mere "flashy" brands, såsom Fendi og 
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Kenzo for eksempel, kæmper på det kinesiske marked (Lu 2008, 70). 

I en undersøgelse fra McKinsey og Company er det blevet vist, at kineserne fra det 

øverste indkomstlag ikke længere synes, at "flashy" logoer fra verdens velkendte brands 

er smart nok. Efter blot få år som forbrugere af luksusvarer bliver de mere og mere sofi-

stikerede. 51 procent af de adspurgte er enige i, at "flashy luksusvarer er dårlig smag, 

samme procentdel som i Japan. Den kinesiske luksusforbruger efterspørger i stigende 

grad mærker med høj kvalitet og en historie. I en undersøgelse fra KPMG er 88 procent 

af de adspurgte kinesiske forbrugere villige til at betale mere for luksusbrands, der udvi-

ser høj kvalitet og holdbarhed. 80 procent peger på eksklusivitet og unikhed, imens 72 

procent angiver, at et brands historie har stor betydning for købepræferencer (Uden-

rigsministeriet 2016, 1).        

 Kinesiske forbrugere sætter især stor pris på royale tilknytninger og anser Hof-

leverandørers produkter som eksklusive. Denne udvikling ligger i tråd med et stilrent 

design, god kvalitet og stærk storytelling, som ofte kendetegner danske brands (Uden-

rigsministiet 2016, 1). 

 

 

10.9 Fortæl kineserne en god historie 

Historiefortælling er et vigtigt element, når man skal skabe en branding strategi for dan-

ske virksomheder i Kina. I årtier har Kina været isoleret fra den omgivende verden, men 

de sidste ti års økonomiske vækst har ført til, at mange udenlandske brands ønsker at 

etablere sig på det kinesiske marked, og dette skaber større konkurrence imellem de for-

skellige brands. Kina-ekspert Alexander Shultz forklarer, at grundet den hastige udvik-

ling i Kina er mange nye brands ukendte for de kinesiske forbrugere i forhold til i Dan-

mark, hvor danske forbrugere har været eksponeret for nye og forskellige brands via 

medierne, reklamer og fjernsyn i længere tid (Christensen & Juliusdottir 2014, 66).                          

  

Kasper Reinbacher fra Kopenhagen Fur forklarer, at på grund af den stærke konkurren-

ce i Kina og de mange nye brands, der kommer frem, er historiefortælling blevet et af-

gørende element for at differentiere sig som brand på det kinesiske marked og på den 
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måde være i stand til at tiltrække de kinesiske luksusforbrugere (Christensen & Julius-

dottir 2014, 66). Dette understøttes også i Lu's kvalitative undersøgelse, "The brand 

must have some historical background; it takes a very long time to build that up"(Lu 

2008, 81). 

Dette betyder, at det er afgørende for brandet at kommunikere hvordan det adskiller sig 

fra andre brands. Det kan blive kommunikeret igennem brandets historie, f.eks. ved at 

fortælle, hvor længe det har eksisteret om traditioner og kulturelt ophav. Dette vil give 

de kinesiske luksusforbrugere en oplevelse af, hvorfor de netop skal investere i dette 

brand frem for et andet. Ifølge Kina-ekspert Johansen er brandets historiefortælling et 

centralt element, når man laver forretninger i i Kina, da konkurrencen kræver, at virk-

somhederne fokuserer på at sælge et brand i stedet for "kun" et produkt (Christensen & 

Juliusdottir 2014, 67). 

Derudover forklarer Johansen, at de kinesiske forbrugere har en specifik interesse i 

brandet. De kinesiske forbrugere er blevet mere detaljeorienteret og det er vigtigt for 

dem at vide, hvad brandet står for, dvs.  hvorfor de skal købe brand X fremfor brand Y. 

Johansen siger yderligere, at det er vigtigt for danske virksomheder at huske på, at de 

ikke sælger et produkt, men mere et brand eller en oplevelse - "it is the stories, the face 

and all the emotions around the products that sells" (Christensen & Juliusdottir 2014, 

67). Da det kinesiske marked i forvejen er oversvømmet med alt, hvad hjertet kan begæ-

re, bliver historiefortælling et vigtigt element for danske virksomheder for at få en kon-

kurrencefordel (Ibid.).  

Birger Christensen har i forvejen en meget stærk historie i Danmark, hvor de har været 

et brand i over 145 år, nedarvet fra generation til generation og er forblevet en familie-

virksomhed. Dette er en fantastisk historie som de skal formå at få videreformidlet på 

det kinesiske marked.          

 De skal have fortalt at de er en virksomhed med en meget stærk relation til deres 

kunder (de opbevarer blandt andet deres kunders pels om sommeren og er på fornavn 

med mange af deres stamkunder (Moe 2002, 1). Det er vigtigt at BC får vist at de i for-

vejen har opbygget en meget stærk guanxi (relation) i deres hjemland til deres kunder 

da det vil give dem troværdighed blandt deres kinesise forbrugere. Det er sjældent, at 

man ser et brand med en så lang og stærk brand historie og dette en vigtig historie for 
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BC at fortælle i Kina, da vil være med at give dem mianzi (ansigt): at være et brand med 

en lang historie, giver nemlig et specielt 'kvalitetsstempel' i de kinesiske luksusforbru-

geres bevidsthed. 

En anden faktor der kan give værdi og mianzi (ansigt) til et brand, er at være Kongelig 

Hofleverandør, dette er Birger Christensen, som indikerer, at dette brand tilbyder kvali-

tetsprodukter og samtidig også har en fascinerende historie. Derudover er BC også helt 

unik i forhold til at de går ind for bæredygtighed og dyrevelfærd. Dette skal de også 

sørge for at fremhæve, da det vil give dem et moralsk ansigt indadtil (lian) og dette vil 

også gøre at de måske vil appellere til en meget større kundegruppe i Kina.   

 

10.10 Vigtigheden af sproget 

Når man kommunikerer brandets historie, er en vigtig kanal virksomhedens hjemme-

side. Kinas 420 millioner internetbrugere er i gennemsnit online 2.7 timer om dagen 

(Hoffman & Coste-Maniére 2013, 94). I Kina bruger forbrugerne i gennemsnit op til 2-

3 måneder på at researche det produkt, de gerne vil købe, hvor de i høj grad benytter sig 

af luksusmærkernes hjemmeside for at skabe brand-kendskab(Hoffman & Coste-

Maniére, 93). Kombineret med de kinesiske forbrugeres tendens til at lave research in-

den et køb, kan det argumenteres, at det er afgørende at have en ordentlig hjemmeside-

for at kunne tiltrække kinesiske luksusforbrugere.  

Det er derfor vigtigt at have fokus på de informationssøgende kinesiske forbrugere. Bir-

ger Christensens hjemmeside er både præsenteret på dansk, engelsk og kinesisk, hvor 

kunder kan læse deres brands historie, lave research på deres brand, se events osv. Da 

det kinesiske sprog er så meget anderledes i tankegang fra vestlige sprog, er det derfor 

vigtigt at have en platform, hvor individer kan søge information på deres eget sprog. 

Kinesisk sprog går i kroppen på den kinesiske forbruger, men det gør engelsk ikke, der-

for kan man hvis man som udenlandsk virksomhed oversætter sin hjemmeside til kine-

sisk nå ud til en større skare af de kinesiske forbrugere, der vil få en helt anden forståel-

se for det sproglige end hvis det ikke er oversat til kinesisk. (Durst-Andersen 2011).                   

Virksomheder skal ikke kun sælge et produkt, men også brandets historie, og derfor 
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skal virksomhedens hjemmeside oversættes til kinesisk, så de kinesiske forbrugere kan 

forstå indholdet ind under huden. På 'House of Ambers' hjemmeside bliver der lagt en 

del fokus på kulturelle elementer og historiefortælling. De forklarer, hvad rav er og 

hvordan det er produceret og hvordan det adskiller sig fra andre. Deres historiefortæl-

ling bliver præsenteret på en høflig og ydmyg måde. På deres hjemmeside ser man 

blandt andet ord såsom 'lang historie', 'tradition', dansk eventyr' 'nordisk guld', osv. For-

tællingen om H.C Andersen er meget udbredt i Kina, og det er tydeligt, at House of 

Amber benytter sig af ord, som får dem til at tænke på H.C. Andersen. Igennem deres 

sprogbrug får de fortalt en historie, fremfor bare at liste fakta, og derved får de skabt et 

spændende univers for den kinesiske luksusforbruger.  

Den intense konkurrence på det kinesiske marked gør det nødvendigt at få fortalt bran-

dets historie på en så god måde, at historien skiller sig ud og man får fanget de kinesiske 

luksusforbrugeres interesse. Sproget er en vigtig faktor for at komme ordentligt ud med 

ens historie til ens kunder, og det betyder, at de danske virksomheder må bruge mere tid 

og flere penge på at få skabt en god historie som sælger blandt de kinesiske luksusfor-

brugere (Udenrigsministeriet 2016, 1). 

 

10.11 Sociale medier 

 

Hvis Birger Christensen vil frem på det kinesiske marked, er det vigtigt, at firmaet også 

forstår, hvordan de sociale medier kan bruges på det kinesiske marked. At promovere 

luksusbrands på det kinesiske marked er i den grad anderledes end i Europa eller USA. I 

stedet for Youtube, Google og Facebook har kineserne andre søgeværktøjer, såsom Ba-

idu, og sociale netværk hjemmesider så som RenRen og Kaixin, og microblogs som Si-

na Weibo. Søgeværktøjer som Baidu er noget af det vigtigste for nye luksusbrands at 

mestre, da mange netbrugere vil starte deres søgning netop på Baidu. Et brand som ikke 

har betalt for at få en plads på Baidu vil næsten være usynligt for den kinesiske forbru-

ger (Hoffman & Coste-Maniére 2013, 96).  
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Mens der er flere udenlandske luksus-brands som bliver mere synlige på det kinesiske 

online marked, er der også en del, som har fejlet med at se vigtigheden i at forstå dette 

medium som et strategisk værktøj i markedsføringen af deres produkter (ibid.). 

På grund af simpliciteten og de lavere priser er online køb blevet udbredt blandt de ki-

nesiske forbrugere herunder den kinesiske elite. Dette forklares således: 

 

"Because this is a very big Web site, it can gurantee that the products sold are genuine. 

And it is one-third cheaper than in domestic department stores" (Lu 2008,85). 

  

Det er især kosmetik og parfumer der er populære at købe online. For andre luksuskate-

gorier, f.eks. ure eller smykker er online køb ikke særlig udbredt, da disse produkter 

kræver en særlig evaluering af produktet før produktet kan købes (Lu 2008, 84). 

 

10.12 At etablere sig som brand i Kina 

Ifølge Jacob Johansen, Kina ekspert og rådgiver, er det vigtigt at indse, at "Made in 

Denmark" ikke har brandværdi i Kina. Derfor skal man være forsigtig med at positione-

re sig udelukkende som et dansk produkt og tro, at det vil sælge i Kina, da mange kine-

sere ikke har det store kendskab til Danmark, lige udover H.C. Andersen og Kehlsen´s 

smørkager. Det er vigtigt at få skabt troværdighed omkring ens produkt ved blandt an-

det at vise, at ens virksomhed har en lang tradition med at lave netop dette produkt, eller 

ved at man udmærker sig på nogle unikke områder (Johansen 2014, 1). Dette gør Birger 

Christensen igennem deres lange historie som en familieejet virksomhed og deres unik-

ke og smukke pelshåndværk, som de sælger til flere lag i det danske samfund. Nu skal 

de formå at videreformidle den historie til et kinesisk klientel, og her er det vigtigt, at de 

bruger ressourcer på at lære det kinesiske marked at kende.           

Nogle studier af europæisk luksusforbrug har vist, at brand-kendskab ikke længere er 

nødvendigt. I Europa er luksusforbrug blevet mere diskret og fokuserer mere på det per-

sonlige præg fremfor faktorer, der handler om at vise sig frem. Men i asiatiske lande er 

brand kendskab og luksusprodukter noget, der hænger sammen. På det asiatiske marked 

kan et brand have nok så mange luksus-etiketter, men uden brand-kendskab vil det blive 

betragtet som et "high quality" produkt eller et "work of art" frem for et rigtigt luksus-
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mærke. For luksusbrands og produkter er brand-kendskab det vigtigste element for nog-

le luksusforbrugere i Kina:  

"Anyway, I feel that the good reputation can make me feel secure when I purchase. I am 

a person who is easily influenced by advertising, I will believe in the company or brand 

who can convince me. Once I feel what you say is true, I will buy your product. For ex-

ample, a car costing two million yuan, maybe it is an unknown brand, maybe it is a very 

famous brand but unknown to me, I will not pay much attention to that. Of course if it is 

a BMW, I will look at it more than others. Because I feel it is a good car, I feel it from 

my heart that it is a good car. It is a kind of feeling" (Lu 2008, 76). 

"If the price is high, the quality should be very good. The company should be prestig-

ious, internationally famous, and the brand preferable in the eyes of most people in the 

high income class"(Lu 2008, 76). 

Brand-kendskab på det kinesiske hjemmemarked er en nødvendighed grundet den høje 

pris for mærket. Mange af de kinesiske luksusforbrugere vælger at købe de mere kendte 

brands og vil ikke risikere at bruge en masse penge på et ukendt brand, selvom det 

ukendte brand er et prestigefyldt internationalt brand.  

"If I don't know the brand, I will not buy it...all my friends are like me"(Lu 2008, 76). 

"If nobody knows the brand here (in the domestic market), I would never buy it, even if 

it is famous abroad" (Ibid.). 

"I asked my brother in the U.S.  to buy Clinique for me. But he said it was a very com-

mon brand and could be found in supermarkets everywhere. He told me which was the 

most internationally famous brands and suggested that I buy a gift package to try, But I 

had never heard about the brand here. So I told him not to buy it. I prefer the brand that 

I know and have heard about here" (Lu 2008, 77).  

Herved kan man sige at for den kinesiske forbruger er det vigtigt at andre i ens om-

gangskreds synes om brandet, da de så ikke er alene men er en del af fællesskabet, Og 

dermed kan man sige at familie og venner spiller en afgørende rolle når beslutningen 

skal tages ved køb af luksusprodukter. De kinesiske luksusforbrugere køber nemlig of-
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test også ind til deres venner og familie og her er fokus på medlemmerne af familien 

ikke på en selv. (Doctoroff 2012 , 28). 

Derfor er det vigtigt for Birger Christensen at få etableret sig som et stærkt familiejet 

brand på det kinesiske marked, det er noget de kinesiske luksusforbrugere vægter højt, 

og man er således tvunget til at bruge nogle ressourcer på at blive et kendt mærke i Ki-

na. For når først de kinesiske luksusforbrugere har taget et brand til sig og begynder at 

tale om det blandt deres venner og familie og det bliver synligt i medierne er der større 

chance for, at det brand får succes på det kinesiske hjemmemarked.   

 

11. Konklusion  

Formålet med opgaven har været at belyse hvilke kulturelle værdier, der har indvirkning 

på kinesisk luksusforbrug. Derudover har specialet søgt at se nærmere på, hvordan dan-

ske og europæiske butikker på Strøget og i nærheden markedsfører sig selv overfor de-

res kinesiske kunder og hvordan de kinesiske kunder oplever butikkerne i København. 

Ydermere har dette speciale villet belyse hvilke succeskriterier der skal være til stede, 

for at få succes på det kinesiske marked, med særligt fokus på Birger Christensen.  

I forhold til de kulturelle kriterier har specialet vist, at gave-givning, ansigt og guanxi 

begge har en indvirkning på kinesisk luksusforbrug. Dette ses blandt andet ved, at der 

på grund af  gavegivningskulturen i Kina, bliver købt og givet flere luksusvarer til ven-

ner og familie. Dette nævnes også i min egen undersøgelse, hvor det også bliver frem-

hævet, at de kinesiske kunder i København ofte køber ind til deres venner og familie i 

Kina. Det er også blevet fremhævet, at de kinesiske forbrugere anser luksusvarerne for 

statussymboler, som også er noget der går hånd i hånd med guanxi og mianzi (ansigt), 

hvor det er vigtigt at opnå ansigt igennem sine relationer og ved at forbruge luksusvarer.  

I undersøgelsen på Strøget og i nærheden fremgik det, at de kinesiske kunder handler i 

de danske og europæiske luksusbutikker, men oftest med en guide, som er blevet betalt 

for at henvise dem til særlige butikker. På den måde er de kinesiske kunder meget på-

virket af de mærker de kender, og som har et stærkt brand. Mærker, som er ukendte for 
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dem har ikke i samme grad deres interesse.  

I forhold til de butiksansattes markedsføringsstrategi overfor deres kinesiske kunder, 

bliver der ikke gjort meget. Kun tre ud 8 af butikker svarer at de har en kinesisk oversat 

hjemmeside, et område som ellers er vigtigt for de kinesiske kunder, da flere af dem har 

givet udtryk for, at de har dårlige engelskkundskaber. Derudover er det kun få af luk-

susbutikkerne der nævner, at de handler særligt ind til deres kinesiske kunder. Det  

nævnes, at de er opmærksomme på størrelsen og farverne af deres tøj. Men når det 

kommer til bæredygtighed, er det kun én af de adspurgte butikker, nemlig Birger Chri-

stensen, der svarer, at de tænker på bæredygtighed som en del af deres marketingsstra-

tegi. Og lige netop bæredygtighed er noget som kinesiske forbrugere, er begyndt at gå 

mere op i. Derfor kan man diskutere, om de danske luksusbutikker ikke mister nogle af 

deres kinesiske kunder, ved slet ikke at tænke mere på bæredygtighed i forhold til deres 

brand.  

De kinesiske turister i København kan spare mange penge ved at handle ind i udlandet, 

og som de også nævner i deres interviews, så betyder prisen en del for deres indkøb. 

Derudover har de gentagende skandaler i deres hjemland gjort, at de oplever vestlige 

luksusmærker, som er købt i Europa, som et mere sikkert valg. Derfor er de villige til at 

bruge en del penge i Europa, velvidende at de sparer momsen.             

Antallet af kinesiske turister i København er fordoblet indenfor de sidste år, og udgør i 

øjeblikket den næststørste gruppe kun overgået af amerikanerne. Dette siger også noget 

om, at der er et voksende potentiale, med at nå ud med den rette markedsføring til de 

kinesiske turister, og med at sætte mere ind på dette område i takt med, at antallet af ki-

nesiske turister vil stige i de kommende år. Dette vil muligvis også være med til at få 

butikker på Strøget til at anstrenge sig for at gøre mere for deres kinesiske kunder, både 

i forhold til sproget og de online medier, men også i forhold til indkøb af deres produk-

ter og oplæring af deres kunder.  

Specialet valgte også at se nærmere på hvordan Birger Christensen vil kunne få succes 

på det kinesiske marked. Det blev påvist, at det er vigtigt at have fokus på kulturelle 

aspekter i indledningsfasen på det kinesiske marked. Her viser Trompenaars, hvordan 

kulturerne adskiller sig fra hinanden i forhold til tid, hierarki og relationer. Alle tre om-

råder er vigtige at mestre, for at få succes på det kinesiske marked. Derudover er det 
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også vigtigt for Birger Christensen at få opbygget et stærkt brand, som kineserne kan 

relatere sig til. Her kan man nævne House of Ambers der har haft succes på det kinesi-

ske marked. De har netop benyttet sig af kinesisk kultur for at komme frem på det kine-

siske marked. De har blandt andet bygget en historie op omkring deres brand som rav 

som "nordisk guld", for at fremhæve ravets oprindelse, noget som i Kina er vigtigt - et 

produkt har en lang historie. Derfor har de forsøgt at forme deres produkt så det passer 

til de kinesiske værdier. BC skal også have skabt deres egen historie, baseret på deres 

familietraditioner, stærke guanxi (relationer) til deres kunder og bæredygtige værdier 

altsammen noget som er med til at give dem mianzi og lian (ansigt)blandt deres kinesi-

ske forbrugere. Og disse tre ord, guanxi, mianzi og lian er netop nøglebegreber i det ki-

nesiske samfund, og er afgørende for BC at sætte sig ind i hvis de vil have succes på det 

kinesiske marked.   

Et andet aspekt der er vigtigt, når man skal ind på det kinesiske marked, er sproget. 

Mange kinesiske forbrugere bruger i dag lang tid på nettet, hvor de laver research om-

kring de produkter, de gerne vil købe, hvis hjemmesiden er oversat til kinesisk går spro-

get direkte i kroppen på de kinesiske forbrugere. Derfor er det vigtigt for et udenlandsk 

mærke at have en kinesisk oversat hjemmeside, så den kinesiske luksusforbruger ikke 

skal forhindres af det sproglige, og på den måde vil luksusbrandet også have bedre mu-

lighed for at slå igennem blandt de kinesiske forbrugere.  

Det også vigtigt at kende til de sociale medier, at være til stede på de rigtige søgefelter 

og bruge kræfter på at komme ud til det rette segment. Birger Christensen skal gå mål-

rettet efter deres målgruppe, som i første omgang vil være den kinesiske overklas-

se/elite, så de kan nå ud til dem med den rette reklamestrategi. Derved har de en større 

chance for at slå igennem, end hvis de bare fokuserer på den brede kinesiske befolk-

ning, der er meget mere kompleks og heterogen.  

Man sige, at de kinesiske forbrugere er begejstrede for vestlige luksusmærker, både i 

udlandet, men også på deres eget hjemmemarked. De er villige til at bruge mange penge 

på kendte brands. Derfor er der et potentiale for Birger Christensen til at få succes på 

det kinesiske marked. Blandt andet har de en lang historie og er et symbol på eksklusi-

vitet hvilket kineserne vægter højt. Dette understøttes blandt andet af at de er Kongelig 

Hofleverandør. Alt sammen noget de kan bruge i deres marketingsstrategi i Kina, og 
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som vil være med til at etablere dem som et stærkt brand på det kinesiske marked.  
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Bilag 13 

 

Interview med de kinesiske kunder 
 

Bilag 1 

Navn: Cheng Xiong 

Hvordan oplever du butikken? 

Meget sofistikeret. Flot indretning og meget plads. 

Hvordan er servicen? 

Den er bedre i Kina, her er de for længe om at komme hen til en. 

Taler de kinesisk til jer, hvad synes I om det? 

Ja har oplevet at der var en ekspedient der talte kinesisk til mig, hvilket jeg synes var en 

god oplevelse, da mit engelske ikke er særlig godt.  

Hvor lang tid bruger I i butikken? 

ca. 5 min. 

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Jeg køber både ind til mig selv og min familie.  
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Hvad synes du om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har 

det?  

Den er ikke så vigtig, da jeg er på forretningsrejse.  

 

 

Bilag 2 

Navn: Zhang Yimou 

Hvordan oplever du butikken? 

Meget organiseret. I Kina står de ved hovedindgangen og hilser, det gør de ikke her, de 

giver en mere plads. 

Hvordan er servicen? 

Den er god, jeg har kun oplevet at blive taget godt imod. 

Taler de kinesisk til jer, hvad synes I om det? 

Det har jeg ikke oplevet, men det ville da være  dejligt hvis de gjorde, mit engelsk er 

ikke særlig godt. 

Hvor lang tid bruger I i butikken? 

Mellem 10 og 15 min 

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Jeg køber mest ind til min familie.  

Hvad synes du om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har 

det?  

Prisen er altafgørende, der er mange penge for os at spare ved at handle ind udlandet. 

Især momsen, som vi sparer. 

 

Bilag 3 

Navn: Xiong Wen 

Hvordan oplever du butikken? 

Meget fin og flot indrettet. 

Hvordan er servicen? 

Rigtig god, de hjælper med det samme.  

Taler de kinesisk til jer, hvad synes I om det? 

Det har jeg ikke oplevet, dog kan jeg godt klare mig på engelsk. 
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Hvor lang tid bruger I i butikken? 

10 min.  

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Jeg køber både ind til mig selv og min familie 

Hvad synes du om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har 

det?  

Prisen betyder meget, og vi sparer en del ved at handle mærkevarer i udlandet.  

 

Bilag 4 

Navn: Han Yuan 

Hvordan oplever du butikken? 

Lidt lille, er vant til at de er større i Kina. 

Hvordan er servicen? 

Den er rigtig god, de taler engelsk og og gode til at hjælpe. 

Taler de kinesisk til jer, hvad synes I om det? 

Det har jeg ikke oplevet, mit engelsk er ikke særlig godt, så det ville være en stor hjælp. 

Hvor lang tid bruger I i butikken? 

Mellem 10 og 15 min 

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Jeg køber mest ind til min familie.  

Hvad synes du om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har 

det?  

Prisen betyder en del, og vi  sparer momsen. 

 

Bilag 5 

Navn: Amy Cheung 

Hvordan oplever du butikken? 

Det er første gang  jeg er i København, men jeg har kun oplevet, at de butikker jeg har 

været i, har haft god service. De gør meget ud af indretningen og de giver en god tid til 

at se sig omkring.    

Hvordan er servicen? 
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Fin, men der kunne godt være flere medarbejdere. I Kina er de mellem 5 og 10 medar-

bejdere i butikkerne, det påvirker servicen lidt at de ikke er flere, da kinesere ofte hand-

ler i grupper og har travlt.  

Taler de kinesisk til jer, hvad synes I om det? 

Jeg har ikke oplevet, at de taler kinesisk. Det synes jeg er lidt ærgerligt, da mit engelske 

ikke er særlig godt. 

Hvor lang tid bruger I i butikken? 

Mellem 5 og 15 min, alt afhængig af hvor meget vi skal købe  

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Jeg køber både ind til mig selv og min familie. Jeg ringer til dem, for at høre dem om 

deres mening, og sender billeder af varerne, så de kan se dem, inden jeg køber det til 

dem. 

Hvad synes du om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har 

det?  

Prisen betyder meget. Det, at vi slipper for at betale moms gør, at vi sparer end hel del, i 

forhold til hvis vi købte det samme ind i Kina. 

 

 

Bilag 6 

Xiang Zhou:  

Hvordan oplever du butikken? 

De har gjort meget ud af indretningen.  

Hvordan er servicen? 

Den er ok, men den er endnu bedre i Kina. 

Taler de kinesisk til jer? Hvad synes du om det? 

Det har jeg ikke hørt, og det synes jeg er lidt problematisk, da jeg har svært ved at 

kommunikere på engelsk.  

Hvor lang tid bruger du i butikken? 

Mellem 10 og 20 min, ikke særlig længe, da vi har en guide med 

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Både til os selv, men også til vores familie og venner. Vi ringer og sender  billeder af 

produkterne, også tager vi en beslutning, når de er vendt tilbage til os. 
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Hvad synes du om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har 

det?  

Minus moms kan vi spare end masse penge som kinesere, det er vi rigtig glade for.  

 

 

 

Bilag 7 

Navn: Zhuo Shi 

Hvordan oplever du butikken? 

Den er mere diskret end i Kina, der gør de rigtig meget ud af indretningen, det er 

meget større og mere ekstravagant i Kina.  

Hvordan er servicen? 

Der var én blandt personalet der talte kinesisk, det gjorde tingene meget nemmere, da 

jeg ikke kan tale engelsk. Det er også en god måde at vise service på overfor os kinese-

re. Mange kinesere har svært ved engelsk, så det letter meget på indkøbene.  

Hvor lang tid bruger du I butikken? 

ca. 10 min 

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Jeg køber lidt ind til mig selv og mest til min familie og venner, så har dem på speaker 

når jeg handler ind og sender dem billeder, først når jeg har hørt deres mening køber jeg 

produkterne. Deres mening betyder meget for mig.  

Hvad synes i om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har det?  

Den er en af grundene til at jeg også handler ind til mine venner og familie, da jeg og 

min familie sparer en del igennem momsen. 

 

Bilag 8 

Navn: Chung fang 

Hvordan oplever du butikken? 

Den er fin, jeg synes de gør meget for at butikkerne ser pæne ud. 

Hvordan oplever du servicen? 

Den er god, personalet er søde. 

Taler de kinesisk til jer? Hvad synes du om det? 
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Det har jeg ikke oplevet, men mit engelske er godt nok til at kommunikere med dem.  

Køber I ind til jer selv eller til familie og venner? 

Jeg køber mest ind til mig selv og lidt til min familie. 

Hvad synes du om prisen, får I rabat gennem momsen, hvor stor betydning har 

det?  

Det der betyder mest for mig er, at det er købt ind i Danmark. På den måde har det en 

højere kvalitet end hvis det var købt ind i Kina. Derfor spørger jeg også personalet om 

der en garanti for, at produkterne er produceret i Europa eller i Italien, da jeg føler mig 

mere sikker på varens kvalitet.  

 

Interview med luksusbutikkernes butiksansatte 
  

Bilag 9 

Interview spørgsmål: Max Mara 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

De handler oftest i grupper, uden guide. 

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter 

Nej, de er målrettede. 

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

De er tit i tidspres, så de spørger efter nogle produkter og tager en hurtig beslutning. En 

dag var der en kinesisk kunde, der købte én af vores ikon frakker til over 6.000 kroner, 

så så hun en taske der matchede i farven, og den var hun lynhurtig til at købe, på trods 

af at den kostede over 5.000 kroner 

4)Har I en bestemt salgstrategi overfor kineserne? 

-så som personale der taler kinesisk?  

Ja! 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

Vores ikon mærker har vi fremme både sommer og vinter, da de altid sælger godt.   

6)Køber de bestemte produkter? 

Vores frakker, her foretrækker de en garanti for at det er "Made in Italy" eller "Made in 

Europe" så der kan man godt se, at de er meget brand bevidste.  De køber som regel og-

så flere produkter ad gangen, til deres venner og familie 
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7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Nej. 

8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Nej. 

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, enten i Illum eller i lufthavnen. 

10)Tager I imod fremmed valuta? 

Ja. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

400kr-50.000kr. 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme? Hvis ja, hvilke? 

Wechat ect. ikke Instagram eller Twitter. 

13) Går I op i bæredygtighed? Gør I reklame for det overfor jeres kunder, på on-

line medier?  

Ikke særligt. 

 

 

 

Bilag 10 

Interview spørgsmål: Magasin, taskeafd. 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

De handler oftest i grupper uden guide.   

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter 

Nej, de er målrettede. 

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

Skynder sig, da de har en guide der har givet et begrænset tidspunkt. 

4)Har I en bestemt salgsstrategi overfor kineserne? 

Ingen der taler kinesisk, dog giver vi dem 10 % ekstra rabat ud over momsrabatten. 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

De går op i internationale mærker, med garanti for at de er produceret i Europa eller Ita-

lien bare ikke i Kina. 

6)Køber de bestemte produkter? 
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Brand tasker, de køber sjældent danske mærker, da de ikke kender dem. 

7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Ja, det er lavsæson, sommeren er vores højsæson. hvor krydstogtskibene kommer ind. 

8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Ja. 

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, enten i Illum eller i lufthavnen. 

10)Tager I imod fremmed valuta? 

Ja. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

1000kr - 7200kr. 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme? Hvis ja, hvilke? 

Nej. 

13) Går I op i bæredygtighed? Gør I reklame for det overfor jeres kunder, på on-

line medier?  

Ikke særligt. 

 

 

 

Bilag 11 

Interview spørgsmål: Hugo Boss 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

De handler oftest i grupper, med guide. 

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter 

Nej, de er målrettet. 

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

Nej, men de vil gerne se hele butikken. 

4)Har I en bestemt salgstrategi overfor kineserne? 

-så som personale der taler kinesisk?  

Ja! 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

Et bælte som kan justeres i alle str.  
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6)Køber de bestemte produkter? 

Særligt bæltet. 

7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Ja, i forhold til om sommeren hvor der er højsæson og de kommer ind med krydstogt-

skibene.   

8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Vi har en international hjemmeside, ikke kinesisk. 

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, enten i Illum eller i lufthavnen. 

10)Tager I imod fremmed valuta? 

Ja. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

89kr-20.300kr. 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme? Hvis ja, hvilke? 

Wechat ect. ikke Instagram eller Twitter. 

13) Går I op i bæredygtighed? gør I reklame for det overfor jeres kunder, på onli-

ne medier? 

Ikke særligt. 

 

Bilag 12 

Birger Christensen (multi brand BC sælger kun pelse) 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

De handler oftest i grupper, med guide. 

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter 

Nej, de er målrettet. 

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

Nej, ikke særlig lang tid i forhold til at prutte om prisen. 

4)Har I en bestemt salgsstrategi overfor kineserne? 

-så som personale der taler kinesisk?  

Vi har en deltidsansat, der kan kinesisk. 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

Nej.  
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6)Køber de bestemte produkter? 

De går op i at shoppe tasker og sko med et bestemt brand, så som Prada, Valentino og 

Givenchy 

7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Nej.  

8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Ja. 

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, via Global Blue i Illum eller lufthavnen. 

10)tager I imod fremmed valuta? 

Ja. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

1000kr-1.000.000 kr. 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme? Hvis ja, hvilke? 

Nej. 

13) Går I op i bæredygtighed? gør I reklame for det overfor jeres kunder, på onli-

ne medier?  

Ja, vi går ind for dyrevelfærd. 

Bilag 13 

SAND 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

Kommer næsten altid i gruppe. 

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter 

De har oftest samtaler med deres familie eller venner over tlf., hvor de udvælger pro-

dukter.  Det kan godt tage lidt tid.  

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

Kan godt bruge længere tid, hvis de vil have noget skræddersyet.  

4)Har I en bestemt salgsstrategi overfor kineserne? 

-så som personale der taler kinesisk?  

Nej, de peger på hvad de har brug for. 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

Nej. 
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6)Køber de bestemte produkter? 

Nej, de køber meget forskelligt, flere af de samme produkter til familie og venner. 

7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Ja, har ikke set mange på det sidste.  

 8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Ikke oversat. 

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, enten i Illum eller i lufthavnen. 

10)tager I imod fremmed valuta? 

Euro og dollars. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

900kr-5.000kr. 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme? Hvis ja, hvilke? 

Wechat ect., ikke Instagram eller Twitter. 

13) Går I op i bæredygtighed? gør I reklame for det overfor jeres kunder, på onli-

ne medier?  

Ikke særligt. 

 

Bilag 14 

Interview spørgsmål: Ivan Grundahl (ekslusivt dansk mærke beliggende sammen 

med alle de europæiske mærker på Strøget) 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

Kommer sjældent forbi, da guide ikke guider dem herover. 

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter 

Kigger og går igen, kender ikke vores mærke.  

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

Nej. 

4)Har I en bestemt salgsstrategi overfor kineserne? 

-så som personale der taler kinesisk?  

Nej. 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

Nej.  
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6)Køber de bestemte produkter? 

Nej. 

7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Vi har ikke mange kinesiske kunder. 

8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Vi har en international hjemmeside, ikke kinesisk. 

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, enten i Illum eller i lufthavnen. 

10)Tager I imod fremmed valuta? 

Ja. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

1000kr - 10.000kr 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme? Hvis ja, hvilke? 

Nej. 

13) Går I op i bæredygtighed? gør I reklame for det overfor jeres kunder, på onli-

ne medier?  

Ikke særligt. 

 

 

Bilag 15 

Interview spørgsmål: Illums skoafdeling 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

Ofte i grupper. Rejsende, der skal handle for venner. 

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter? 

Målrettet, bestemte mærker, High end mærker. blandt andet Jimmy Choo.   

Køber ikke danske mærker 

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

Det kan de godt, især hvis det er enkelte. Så snakker de i tlf. med vennerne, og køber 

flere af de samme ting. 

4)Har I en bestemt salgsstrategi overfor kineserne? Så som medarbejdere der taler 

kinesisk? 
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Vi ved hvordan vi skal handle med dem, vi er meget åbne og venlige, men de skal også 

have deres plads, de kan ikke lide at man er for påtrængende.  

Vil det så sige, at I går på kursus?  

Et salgskursus, generel, vi ved det er svært for kineserne i forhold til deres sprog, men 

det håndterer vi.  Vi har en enkelt tøjafdeling, hvor de taler kinesisk. 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

Nej, vi har fået mange high end mærker, det leder turisterne selv efter. Vores ejere er 

thailændere og når de er der, så har vi fint tøj på.  

6)Køber de bestemte produkter? 

Nej. 

7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Der er stillezone, ikke mange turister lige pt. 

8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Ja. 

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, det er noget af det første de spørger om.  

10)Tager I imod fremmed valuta? 

Dollars og Euro. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

800kr -12.000kr-15.000kr 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme? Hvis ja, hvilke? 

Nej. Tjek!  

13) Går I op i bæredygtighed? Gør I reklame for det overfor jeres kunder, på on-

line medier?  

Nej det har vi ikke gjort meget af. 

 

Bilag 16 

Yves Saint Laurent 

1)Handler de oftest alene eller i gruppe?  

I grupper, helt sikkert. 

2)Bruger de kinesiske forbrugere lang tid på at vælge deres produkter 
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Ja, det synes jeg. De køber som regel ind til andre, veninden, taler tit i tlf og tager bille-

der. Sender information frem og tilbage.  

3)Bruger de lang tid i jeres forretning? 

JA. 

4)Har I en bestemt salgsstrategi overfor kineserne? 

-så som personale der taler kinesisk?  

De kan godt lide stærkere farver, det tænker vi over når vi køber ind. Mere, hvad vi har 

erfaring med, der kan blive solgt. Intet personale der taler kinesisk, minus kurser. Bilag 

12 

5)Har I bestemte produkter I har fremme for dem? 

Ja i bestemte farver.  

6)Køber de bestemte produkter? 

Nej, ting i bestemte farver. 

7)Kan I mærke salget er faldet nu, at I mister kunder fra Kina?  

Nej. 

8)Reklamerer I for kineserne på jeres hjemmeside?  

Nej.  

9)Kan man få momsrefusion hos jer som udenlandsk kunde? 

Ja, enten i Illum eller i lufthavnen. 

10)Tager I imod fremmed valuta? 

Ja. 

11) Fra hvilken prisklasse ligger jeres varer?  

2000kr - 37.000kr 

12) Er I fremme på de kinesiske medie platforme?Hvis ja, hvilke? 

Nej. Tjek group 88. 

13) Går I op i bæredygtighed? gør I reklame for det overfor jeres kunder, på onli-

ne medier?  

Ikke særligt, ligger ikke i vores profil. 
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