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INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN
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INDLEDNING
BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

UNDERSØGELSENS METODE OG DATAGRUNDLAG

Denne undersøgelse er udviklet og gennemført af Epinion fra slutningen af 2017 til
starten af 2018 i tæt samarbejde med Tourism + Culture Lab, som er et større og
længerevarende udviklingsprojekt, der er initieret og forankret i Wonderful
Copenhagen med centrale aktører i ryggen (Greater Copenhagen, Vækstforum
Hovedstaden, Region Hovedstaden). Tourism + Culture Lab er et projekt, der har til
hensigt at styrke Greater Copenhagens internationale markedsposition som attraktiv
kulturdestination.

Undersøgelsens overordnede indsigter er baseret på både kvantitative og kvalitative
analyser af det kommercielle potentiale blandt de internationale besøgende på syv
kulturinstitutioner i København. Kulturinstitutionerne er:

Tourism + Culture Lab styrker mødet mellem kultur og turisme. Det er vigtigt for
destinationen, at vi har stærke kulturoplevelser, der er levedygtige. De skærpede krav
til kulturinstitutionernes egen indtjening samt beskæring i de offentlige midler har
generelt medført et øget fokus på indtjeningsværdien af kommercielle produkter og
services hos mange attraktioner. Derfor ønsker Wonderful Copenhagen i regi af
Tourism + Culture Lab i samarbejde med udvalgte kulturinstitutioner at opnå en
dybere indsigt i det kommercielle potentiale blandt internationale besøgende, samt
hvordan dette potentiale kan indfries og øge attraktionernes indtjening hos
målgruppen. Formålet med denne undersøgelse er således at udvikle værktøjer og
inspiration til, hvordan kulturattraktionerne kan arbejde med at indfri kommercielle
potentialer for et øget salg af produkter og services til den internationale målgruppe.
Indsigterne fra denne caserapport er udviklet med henblik på at sætte rammerne for,
hvordan SMK kan arbejde strategisk og eksperimentelt med at indfri de kommercielle
potentialer, som attraktionen rummer. Caserapporten tager afsæt i de resultater og
modeller, der fremgår af undersøgelsens hovedrapport. I samarbejde med SMK er
hovedrapportens resultater og modeller således blevet anvendt til at udvikle en række
målbare eksperimenter, der skal bidrage til at teste, hvorvidt identificerede potentialer
kan indfries gennem en række kommercielle indsatser.

▪

Arbejdermuseet

▪

Dansk Arkitektur Center

▪

Designmuseum Danmark

▪

Karen Blixen Museet

▪

M/S Museet for Søfart

▪

Nikolaj Kunsthal

▪

Statens Museum for Kunst

De kvantitative analyser er baseret på transaktionsdata fra fire kulturinstitutioner,
mens de kvalitative analyser er baseret på interviews med de butiksansvarlige samt
internationale besøgende på alle syv kulturinstitutioner. I tillæg er der blevet
gennemført tre ekspertinterviews med relevante nøglepersoner hos henholdsvis Visit
Carlsberg, Louisiana og Rundetårn.
Frederik Fabricius og Jane Wentworth, der anses som eksperter inden for det
kommercielle område i attraktionsbranchen, har bidraget med relevante
internationale perspektiver på analysens resultater. Frederik Fabricius er CEO i CUBRA,
der er specialiseret i kommerciel rådgivning af kulturinstitutioner. Jane Wentworth er
stifter af Jane Wentworth Associates, der med base i England har specialiseret sig i
bl.a. marketingstrategier og kommerciel udvikling af kulturinstitutioner.
Udover de overordnede resultater fra hovedrapporten bygger denne caserapport
ligeledes på et workshop-forløb faciliteret af Epinion med repræsentanter fra SMK.
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LÆSEVEJLEDNING
UNDERSØGELSENS MÅLGRUPPE OG AFGRÆNSNINGER
Undersøgelsen sætter fokus på det kommercielle potentiale blandt de internationale
besøgende på syv kulturattraktioner i København.
Undersøgelsen beskæftiger sig med det kommercielle potentiale for et øget salg af
produkter og ydelser til målgruppen. Indtægter fra billetsalg samt salg af mad- og
drikkevarer indgår derfor ikke som særskilte fokusområder i undersøgelsen, men
inddrages i det omfang, at det har en direkte kommerciel kobling til salg af andre
produkter og ydelser. Det primære fokus er dog på det kommercielle potentiale i
kulturattraktionernes butikssalg samt relevante services og ydelser, der ligger udover
entré og restauration.

RAPPORTENS OPBYGNING
Undersøgelsen består af flere rapporter; en hovedrapport samt to caserapporter med
henholdsvis Arbejdermuseet og Statens Museum for Kunst. Denne rapport udgør
caserapporten med Statens Museum For Kunst og indeholder således en analyse af
SMK’s kommercielle potentiale såvel som målbare eksperimenter, der skal teste,
hvorvidt disse potentialer kan indfries gennem forskellige kommercielle indsatser.
Caserapporten er opbygget således, at undersøgelsens grundlæggende model for,
hvordan Statens Museum for Kunst kan arbejde med at indfri et kommercielt potentiale
hos målgruppen præsenteres først. Herefter følger en analyse af SMK’s kommercielle
potentiale med udgangspunkt i modellens struktur. Med afsæt i analysen opstilles og
testes der slutteligt en række eksperimenter, som skal bidrage til at øge salget til
målgruppen gennem kommercielle indsatser.
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SMKS KOMMERCIELLE GRUNDLAG OG
POTENTIALER
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DEN KOMMERCIELLE POTENTIALEMODEL
EN GENERISK TO-TRINS MODEL SOM KAN ANVENDES I ARBEJDET MED AT IDENTIFICERE OG INDRI ET KOMMERCIELT POTENTIALE PÅ SMK
Analysen af SMKs kommercielle potentialer tager udgangspunkt i nedenstående generiske model, som består af to trin: (1) Identificer attraktionens grundlag, og (2) Indfri potentialer
for et øget salg til målgruppen gennem kommercielle indsatser. Det er afgørende, at man som attraktion først arbejder med at identificere sit grundlag, så de kommercielle indsatser,
man arbejder med, er funderet i og udspringer af dette.
Med afsæt i modellen har Epinion i samarbejde med SMK og Wonderful Copenhagen gennemført en analyse af SMKs kommercielle potentiale. Med udgangspunkt i resultaterne af
denne analyse er der udarbejdet en række konkrete eksperimenter, som skal anvendes til at teste, hvorvidt en række kommercielle indsatser bidrager til et øget salg hos målgruppen.

IDENTIFICER ATTRAKTIONENS GRUNDLAG
Attraktionens
DNA (mission,
vision og
kerneværdier)
Attraktionens
kommercielle
udgangspunkt

Attraktionens
målgrupper (blandt
de besøgende)

IDENTIFICER OG INDFRI KOMMERCIELLE POTENTIALER

Andre ydelser
og services

Dataregistrering

Butikkens integration

Produktsortiment

Kommunikation

Butikkens
indretning og flow

7

UDFOLDELSE AF MODEL OG RESULTATER FOR SMK
FLERE CENTRALE POTENTIALER FOR ET ØGET SALG TIL MÅLGRUPPEN KAN IDENTIFICERES HOS SMK
På SMK kan der identificeres kommercielle potentialer inden for stort set alle elementer i modellen (trin 2). Der ses dog især nogle store potentialer i at arbejde med kommercielle
indsatser og udvikling af målbare eksperimenter inden for (1) Dataregistrering og analyse, (2) Kommunikation, (3) Butikkens integration og (4) Ekstra ydelser og services.

IDENTIFIKATION AF ATTRAKTIONENS GRUNDLAG
1. IDENTIFIKATION AF ATTRAKTIONENS DNA
SMKs DNA knytter sig især til attraktionens
status som nationalgalleri og en form for
topattraktion i København. Attraktionens
DNA skifter dog løbende i kraft af de
skiftende særudstillinger.

9. OPTIMERING AF ANDRE
YDELSER OG SERVICES
SMK arrangerer og
faciliterer allerede nu en
række andre ydelser – fx
workshops, fredagsbar,
foredrag o.l.

2. KORTLÆGNING AF ATTRAKTIONENS
MÅLGRUPPER
SMK appellerer også i kraft af sin status som
nationalgalleri til et bredt internationalt publikum
– især besøgende, der kun er på gennemfart og
derfor prioriterer byens topattraktioner.

8. OPTIMERING AF BUTIKKENS INTEGRATION
Butikkens placering gør, at der ikke er en
”naturlig” gennemgangsfrekvens af
besøgende. Der er derfor et potentiale i at
arbejde med alternative strategier (fx
vouchers) for at øge gennemgangsfrekvensen.

7. OPTIMERING AF
KOMMUNIKATION
Der arbejdes kun i meget
begrænset omfang med
målrettede
kommunikationsindsatser i
butikken.

3. IDENTIFIKATION AF ATTRAKTIONENS
KOMMERCIELLE UDGANGSPUNKT
SMK vurderer selv, at de på de fleste af
modellens elementer befinder sig på et
planløst eller stærkt niveau.

6. OPTIMERING AF BUTIKKENS
INDRETNING OG FLOW
Butikkens indretning og flow er relativt
gennemtænkt og fremstår også som
sådan i de besøgendes optik. Men der
kan med fordel arbejdes på mere
finmasket produkttematisering.

4. DATAREGISTRERING
OG -ANALYSE
Der arbejdes i et betydeligt
omfang med god
dataregistrering, men kun i
meget begrænset omfang
med dataanalyse.
5. OPTIMERING AF
PRODUKTSORTIMENT
Der arbejdes løbende på at
”luge ud” i butikkens
produktsortimentet. Men der
er ikke opsat klare kriterier
for, hvornår et produkt er
relevant at inkludere i
butikkens sortiment.

IDENTIFIKATION OG INDFRIELSE AF KOMMERCIELLE POTENTIALER
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SMKS GRUNDLAG I ET
KOMMERCIELT PERSPEKTIV
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SMKS KOMMERCIELLE
UDGANGSPUNKT

IDENTIFIKATION AF SMKS
KOMMERCIELLE UDGANGSPUNKT

SMKs kommercielle udgangspunkt er essentielt at afdække for at forstå,
hvordan de på en hensigtsmæssig måde kan bygge ovenpå og udvide sine
aktiviteter for at indfri de identificerede kommercielle potentialer.

Arbejder systematisk/strategisk
med kommercielle indsatser

Via modellen til højre kan SMKs kommercielle udgangspunkt identificeres for hver af
de seks elementer i den kommercielle indsats. Udgangspunktet identificeres ud fra
de to akser, der afspejler attraktionens nuværende tilgang til kommercielle indsatser
såvel som deres ressourceniveau.

DEN SMARTE

DEN STÆRKE

SMK vurderer selv, at de på de fleste af modellens elementer befinder sig i felterne til
højre i figuren – dvs. på et stærkt eller planløst niveau.

SMK råder således i et betydeligt omfang over gode og relevante organisatoriske
ressourcer – både på tværs af organisatoriske afdelinger og inden for butiksenheden.
Flere af områderne arbejdes der da også relativt strategisk med, men der er stadig en
oplevelse af, at man kun har taget ”første spadestik” i en større bevægelse mod
målet. På flere områder træffes beslutninger således fortsat på mavefornemmelser
eller på baggrund af eksisterende praksis og rutiner.

Produktsortiment

Lavt
ressourceniveau

Andre ydelser
og services

Butikkens
flow

Højt
ressourceniveau
Butikkens
integration

Dataregistrering
og –analyse

Der er dermed flere områder, hvor der er potentiale for at tage indsatsen et skridt
videre og operationalisere konkrete eksperimentelle kommercielle initiativer. Disse
præsenteres i slutningen af denne kommercielle potentialeanalyse for SMK.

Kommunikation

NYBEGYNDEREN

DEN PLANLØSE

Baserer sine kommercielle
indsatser på mavefornemmelser
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SMKS DNA (MISSION, VISION OG
KERNEVÆRDIER)
Det er centralt for SMK at blive bevidst om og eksplicit formulere
attraktionens mission, vision og kerneværdier for at sikre, at de
fremadrettede kommercielle indsatser tager udgangspunkt i og afspejler
SMKs grundlæggende DNA.
SMK arbejder i en vis forstand med formulering og eksplicitering af attraktionens DNA. Givet
museets status som nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst, er attraktionens DNA ikke
udspecificeret på samme måde som andre mere temaspecifikke attraktioner (som fx
Arbejdermuseet eller Karen Blixen Museet). Men netop denne status som nationalgalleri og
hovedmuseum for billedkunst fungerer på sin vis som en særlig form for DNA.

ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL
IDENTIFIKATION AF
ATTRAKTIONENS DNA

FORMULER ATTRAKTIONENS MISSION
▪

Hvorfor eksisterer attraktionen?

▪

Hvad er attraktionens formål?

▪

Hvem eksisterer attraktionen for?

FORMULER ATTRAKTIONENS VISION

NATIONALGALLERI OG HOVEDMUSEUM FOR BILLEDKUNST

▪

Hvad er jeres langsigtede mål?

SMK figurerer på mange af internettets ”Must see”-lister over seværdige attraktioner i
København. I kombination med attraktionens status som nationalgalleri medfører dette, at
museet appellerer til mange internationale besøgende, der er på kortere besøg i byen. De
opfatter attraktionen som en slags ”top attraktion”, og som en central repræsentant for den
danske museumsverden.

▪

Hvilken position ønsker I at indtage?

▪

Hvor vil I gerne hen?

FORMULER ATTRAKTIONENS KERNEVÆRDIER
SKIFTENDE UDSTILLINGER

▪

Hvilke værdier skal attraktionen efterleve?

Selvom SMK har en overordnet status som nationalgalleri, så er der fortsat en oplevelse af, at
museets besøgstal og DNA afhænger ganske meget af de specifikke særudstillinger, der er på
museet i løbet af en sæson. Denne jævnlige udskiftning af udstillinger stiller således høje krav til
attraktionens evne til at identificere og formidle en tværgående DNA (fællesnævneren uanset
udstillingerne), der kan anvendes i de kommercielle indsatser målrettet de internationale
besøgende.

▪

Hvilke handlinger og tilstande efterstræber i?

▪

Hvad skal medarbejdernes hjerter være drevet af?
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SMKS MÅLGRUPPER (BLANDT DE
BESØGENDE)
En kortlægning af SMKs målgrupper blandt de internationale besøgende
er essentiel for, at attraktionen kan få en dybere og bedre forståelse for,
hvem den kommercielle indsats skal målrettes og indfries hos. For at den
kommercielle indsats skal lykkes, kræver det, at den tapper ind i og
imødekommer de behov, som målgrupperne har.
SMK arbejder i et vist omfang aktivt med målgrupper på et overordnet organisatorisk
plan. Men arbejdet med målgrupperne i butikken bærer dog præg af at være baseret på
mavefornemmelser, og der er derfor et klart kommercielt potentiale i at arbejde mere
systematisk og strategisk med et målgruppefokus.
En overordnet indsigt om SMKs målgrupper er dog, at museet appellerer meget bredt og
er meget udstillingsafhængig. Eksempelvis kan museet på én gang huse to forskellige
udstillinger, der appellerer til to forskellige målgrupper.
Den brede appel blandt især internationale besøgende, manifesterer sig bl.a. i den
målgruppe, som fremhæves af SMK, som ”krydstogtturisterne”. De er kun i byen i ganske
kort tid og prioriterer derfor ofte de større attraktioner, som opfattes som byens
”topattraktioner” (jf. forrige slide). Disse besøgende efterspørger i høj grad det kernedanske eller –skandinaviske (se også analysen af de internationale kulturbesøgende,
Epinion og Wonderful Copenhagens 2017).
Den løbende udskiftning af særudstillinger medfører dog et behov for også løbende at
sikre en tværorganisatorisk koordination af, hvilke målgrupper der bør arbejdes med
kommercielt (fx i butikken).

MODEL TIL KORTLÆGNING AF
ATTRAKTIONENS MÅLGRUPPER
OG DERES BEHOV

Tal med de internationale besøgende og få en dybere
forståelse af, hvem de er, hvorfor de besøger jeres
attraktion, og hvilke produkter og services de synes, der
er interessante.
Observer de internationale besøgende og hold øje
med, hvordan de bevæger sig rundt i butikken, hvad der
fanger deres interesse, og hvilke produkter de køber.
Forsøg at segmentere de internationale besøgende i
forskellige grupper på baggrund af deres motiver,
adfærd og behov. Segmentér de besøgende i forhold til,
hvad der adskiller dem fra hinanden og gør dem
forskellige.
Beskriv de målgrupper som I er kommet frem til med
udgangspunkt i den viden og erfaring, som I har
opbygget. Hvem er de? Hvorfor besøger de
attraktionen? Hvilke behov og interesser har de? Udvikl
evt. nuancerede personaer, som gør det mere
instinktivt for personalet at arbejde med målgrupperne.
Transformér beskrivelsen af målgrupperne til konkrete
kommercielle indsatser (fx specifikke produkter og
services), som målgruppen vil finde relevante på
baggrund af deres motiver, adfærd og behov.
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POTENTIALER FOR ET ØGET SALG TIL
MÅLGRUPPEN PÅ SMK
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DATAREGISTRERING OG -ANALYSE
SMKS KOMMERCIELLE INDSATSER INDTIL NU

Med god dataregistrering- og analyse er det
muligt at arbejde mere strategisk med at
indfri et potentiale hos målgruppen.

SMK anvender på nuværende tidspunkt kun dataregistrering og –analyse af salg i butikken i
et begrænset omfang.
På den ene side registreres indkøbte og solgte varer således i systemet. Men på den anden
side er registreringerne af solgte produkter ikke systematisk inddelt i over- og
underkategorier, der letter en eventuel analyseproces. Data anvendes således kun i et
begrænset omfang til at foretage egentlige analyser, hvilket gør det vanskeligt for personalet
at vurdere, hvorvidt fx særlige produktkategorier salgsmæssigt præsterer godt eller skidt.
Derudover arbejdes der kun i begrænset omfang med datadeling på tværs af organisatoriske
enheder. Dette gør det vanskeligt for butikken fx at tilpasse sortimentet eller indretningen i
forbindelse med, at der fx afholdes særlige arrangementer, som tiltrækker større grupper
med særlige købspræferencer.

KOMMERCIELLE POTENTIALER FOR ET ØGET SALG
SMK kan med fordel udbygge dataregistreringen yderligere og fx eksperimentere med
forskellige produktkategoriseringer. Konkret kunne udviklingen af et samlet ”kodetræ” for
produktsortimentet være et godt redskab til at skabe en højere grad af systematik og dermed
anvendelighed i data. Systematikken i dataregistreringen kan herefter anvendes strategisk til
at gøre beslutninger vedrørende tilpasning af produktsortimentet lettere og mere
kvalificerede.

VÆRDI
HANDLING

INFORMATION OG
VIDEN

DATAREGISTRERING OG ANALYSE

Derudover er der et oplagt kommercielt potentiale i datadeling på tværs af organisatoriske
enheder. Viden om afholdelse af større arrangementer eller besøg fra større grupper, vil gøre
det muligt at målgruppetilpasse butikkens kommercielle indsats og derigennem potentielt
øge omsætningen.
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PRODUKTSORTIMENT
SMKS KOMMERCIELLE INDSATSER INDTIL NU

Sørg for at produktsortimentet afspejler
kvalitet & usablity, et dansk/nordisk udtryk
eller unikke produkter.

SMK har over en periode arbejdet på at udvikle butikkens produktsortiment med særligt
fokus på at skabe et selvstændigt udtryk, der gør butikken særegen (og ikke blot en
”almindelig boghandel”).
Konkret arbejdes der fx på at udvælge en række særligt interessante værker fra samlingen,
der skal indgå i en markedsføringsstrategi. Strategien indebærer bl.a. udvikling af forskellige
produkter til butikken, hvorpå de udvalgte værker afbilledes. På nuværende tidspunkt er der
dog fortsat besøgende, der undrer sig over, hvorfor der fx sælges bøger om eller postkort
med kunstnere, der ikke er en del af museets samling.

KVALITET &
USEABILITY

KOMMERCIELLE POTENTIALER FOR ET ØGET SALG
Der arbejdes således allerede på at få ”luget ud” i produktsortimentet ud fra en målsætning
om, at butikken i højere grad skal have en selvstændig identitet. Men det er fortsat ikke helt
klart, hvilke kriterier nyindkøbte produkter skal besidde for at blive en del af
produktsortimentet.

UNIKT

SKANDINAVISK
/ NORDISK

En konkret måde at arbejde mere systematisk og strategisk med produktsortimentet kunne
derfor være at gøre brug af en indkøbsmatrice, dvs. en tabel, der ud af den ene akse
indikerer, hvilken målgruppe (fx den særligt kunstinteresserede, børnefamilier etc.), som det
enkelte produkt forventes at appellere til, mens det ud af den anden akse markeres, hvilken
prisgruppe produktet tilhører (høj, mellem eller lav).

Formålet med matricen er at sikre en højere grad af systematik i indkøbsstrategien, da den
visualiserer, hvilke produkttyper der hhv. mangler eller allerede er til stede i
produktsortimentet.
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BUTIKKENS INDRETNING OG FLOW
Skab en meningsfuld produkttematisering og
opstilling samt et naturligt flow i butikken.
SMKS KOMMERCIELLE INDSATSER INDTIL NU
Butikken er overordnet opdelt i to tematiske dele: En del med produkter, der appellerer til børn og
familier (trælegetøj, børnebøger, julekalendere o.l.) og en afdeling med produkter, der i højere grad
appellerer til kunstinteresserede (kunstbøger, plakater o.l.). Dertil kommer en række produkter, der
går ud over disse tematikker (fx smykker, gadgets, magneter, muleposer o.l.), som er placeret
forskellige steder i butikken.

MENINGSFULD
PRODUKTTEMATISERING

NATURLIGT
FLOW OG PLADS

Der eksperimenteres i et vist omfang med opsætninger og placering af produkterne, men
opfølgningen på eksperimenterne er i høj grad baseret på mavefornemmelser af, om indsatserne har
virket.
Butikken beskrives af de internationale besøgende som overskuelig og rummelig. Men butikkens
aflange udformning udgør også en udfordring, idet flere besøgende ikke kommer hele vejen ned
bagerst i butikken, hvor skranken og de fleste kunstartikler står.

KOMMERCIELLE POTENTIALER FOR ET ØGET SALG
Den overordnede tematiske opdeling (som beskrevet ovenfor) fremstår på den ene side overskuelig
for de besøgende. Men på den anden side vil det være oplagt i højere grad at eksperimentere med
opstillinger, der understreger mere specifikke undertemaer for produkterne. Dvs. opstillinger, der
tilskriver produkterne yderligere mening – fx en kreativitetssektion med gør-det-selv-kunstartikler
(tegne-/malegrej, kunsttekniske bøger o.l.) eller et skandinavisk hjørne, der er helliget skandinaviske
kunstnere, legetøj og/eller designobjekter.
Derudover er det oplagt i højere grad at tænke indretningen dynamisk. Det behøver ikke gælde
samtlige indretningsmoduler, men blot handle om at udvælge få centrale produkttyper, som man har
erfaret, appellerer til særlige typer af besøgende. Fx har SMK erfaret, at dyrere danske smykker
appellerer til amerikanske krydstogtsturister. Ved at placere de udvalgte produkttyper på dynamiske
indretningsmoduler, der kan placeres på særligt iøjefaldende steder i butikken, vil man hurtigere og
lettere kunne tilpasse butikkens indretning og potentielt maksimere salget, når fx
krydstogtsturisterne ankommer.

GODT OVERBLIK
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KOMMUNIKATION
Sørg for at kommunikere produkterne klart og
tydeligt, så fortællingen om dem skaber værdi.
SMKS KOMMERCIELLE INDSATSER INDTIL NU
Der arbejdes kun i et begrænset omfang med skriftlige kommunikationsindsatser i butikken på
SMK. Medmindre de besøgende selv henvender sig til butikkens personale, formidles
bagtanken med produkterne derfor kun i et begrænset omfang.
Derfor undrer flere af de besøgende sig over relevansen af de produkter, hvor koblingen til
museet, Danmark eller Skandinavien i mindre grad fremstår selvforklarende. Det gælder fx det
traditionelle danske legetøj eller Flensted Mobilerne, som flere internationale besøgende ikke
vidste, der var dansk produceret. Produkternes relevans i museumsbutikken kan således være
svær for de internationale besøgende at gennemskue.

PRODUKTET SKAL
KOMMUNIKERES

PERSONALE SKAL KUNNE
FORTÆLLE HISTORIEN…
MEN IKKE SÆLGE

KOMMERCIELLE POTENTIALER FOR ET ØGET SALG
SMK er en organisation, der bl.a. råder over professionelle formidlings- og
kommunikationsmedarbejdere. Det er derfor oplagt i højere grad at indtænke formidlings- og
kommunikationsindsatser i det kommercielle arbejde i butikken. Indsatsen kan bestå i kort
skriftlig storytelling af tematiske indretningstemaer eller udvalgte produkter, der kan give
produktet yderligere værdi for den besøgende.
Derudover er SMK som attraktion allerede aktiv på sociale medier. Men det vil være oplagt for
butikken at operere med en særskilt profil på fx Instagram. De internationale besøgende
benytter i et betydeligt omfang sociale medier, når de afdækker potentielle besøgsmål (jf.
analysen af de internationale kulturbesøgende, Epinion og Wonderful Copenhagen 2017). Ved
at være tilstede på Instagram kan SMK således i højere grad inspirere internationale (og
danske) besøgende til at kigge forbi butikken, når de besøger SMK. Louisiana er blandt andre
et eksempel på en dansk museumsbutik, der opererer selvstændigt på Instagram, og butikkens
profil har mere end 10.000 følgere.
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BUTIKKENS INTEGRATION
Arbejd med at integrere butikken i den samlede
oplevelse via tematisk eller fysisk integration.
SMKS KOMMERCIELLE INDSATSER INDTIL NU
Placeringen af butikken på SMK rummer både fordele og ulemper. På den ene side er butikken
fysisk forbundet med informationskranken og billetsalget. Dermed vil de besøgende i
begyndelsen af deres besøg gøres opmærksom på butikkens eksistens. Men på den anden side
medfører placeringen også, at de besøgende aktivt skal vælge at gå igennem butikken, hvis de
skal præsenteres for produktsortimentet. Der er således ikke en ”naturlig”
gennemgangsfrekvens i butikken.

TEMATISK INTEGRATION

Tematisk oplever de besøgende kun i et vist omfang, at butikken fremstår som tematisk
integreret. Der er således en klar kobling til SMKs fokus på billedkunsten, men samtidigt
påpeges det også, at der fx sælges produkter med motiver, der ikke er en del af museets
samling.

KOMMERCIELLE POTENTIALER FOR ET ØGET SALG
Der er planer om, at butikken på sigt skal placeres mere centralt på attraktionen, hvor
gennemgangsfrekvensen i butikken i højere grad vil være forbundet med entréfrekvensen for
attraktionen som helhed.
Men indtil da vil der være et kommercielt potentiale i at eksperimentere med tiltag, der kan øge
gennemgangsfrekvensen. Tiltagene kan bestå i at skabe incitamenter for de besøgende til at
vende tilbage til butikken efter at have besøgt udstillingerne – fx ved brug af rabatvouchers eller
lignende.

Derudover rummer SMK en række tematiske integrationspotentialer i kraft af de mange ”handson” workshops, der arrangeres på attraktionen (tegnesalen, croquisarrangementer o.l.). Det vil
være oplagt i højere grad at tænke disse arrangementer ind i butikkens produktsortiment samt i
kommunikationen om/præsentationen af sortimentet – fx ved at pakketere tegnesæt (blyanter,
papir, pensler, lærreder o.l.).

FYSISK INTEGRATION
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ANDRE YDELSER OG SERVICES
SMKS KOMMERCIELLE INDSATSER INDTIL NU

Forsøg at udvide de kommercielle aktiviteter
ved at tilføje andre ydelser eller services til
dit produktsortiment

SMKs besøgende har ikke et så dominerende behov for interaktion med udstillingerne, og det
er ikke noget de som sådan forventer, når de besøger attraktionen. Omvendt opleves det
imidlertid som en yderst positiv overraskelse, når interaktionselementer alligevel indgår i
udstillingerne (jf. analysen af de internationale kulturbesøgende, Epinion og Wonderful
Copenhagen 2017).
SMK arrangerer og tilbyder da også allerede nu en række større og mindre ydelser og services,
der rækker ud over det ”almindelige” besøg: Aftenarrangementer, ”Art Talks”,
kunstforelæsninger, børneværksteder, croquis-workshops, ”SMK Fridays” mm.
Flere af arrangementerne rammer netop den efterspørgsel efter behind-the-scenes-ydelser,
som mange af de internationale besøgende efterspørger. Arrangementerne er dog primært
målrettet danske besøgende, ligesom de ikke udgør en stor indtægtskilde, men i høj grad
anvendes til at udbrede kendskabet til SMK, brande museet mv. SMK arbejder imidlertid på at
udvikle en ny program sammensætning for 2019, både i forhold til at minimere porteføljen af
arrangementer, workshops mv. samt opnå en større indtjening end tidligere.

PRODUKTSORTIMENT

KOMMERCIELLE POTENTIALER FOR ET ØGET SALG
SMK gør allerede på nuværende tidspunkt en stor indsats for at tilbyde ydelser, der går udover
det ”almindelige” museumsbesøg samt udarbejde en mere kommerciel bæredygtig program
portefølje.
Næste skridt i denne retning kan desuden være i højere grad at målrette ydelser til de
internationale besøgende. SMK har allerede søsat et Airbnb-eksperiment, som er målrettet de
internationale besøgende, og erfaringerne fra dette eksperiment vil være oplagte at bruge til
igangsættelse af lignende kommercielle initiativer.

INTERAKTIVE
ELEMENTER

ELEMENTER MED
EKSKLUSIV ADGANG
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KOMMERCIELLE EKSPERIMENTER
PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST
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EKSPERIMENTELLE ELEMENTER I SMKS
KOMMERCIELLE INDSATS
På baggrund af analysen af SMKs kommercielle potentialer for
et øget salg til målgruppen, er der i et samarbejde mellem SMK,
Epinion og Wonderful Copenhagen blevet identificeret fem
målbare og afgrænsede indsatser, som SMK med fordel kan
arbejde med i de fremadrettet kommercielle indsatser og
eksperimenter.
På de følgende sider opstilles fem konkrete eksperimenter, som
SMK i samarbejde med Epinion og Wonderful Copenhagen vil
udføre, følge op på og måle effekten af.
Eksperiment I ”Giv din billet, få en plakat”

Eksperiment II ”Airbnb-hind the scenes”

Eksperiment III ”Større anvendelse og
analyse af købsdata”
Eksperiment IV ”Storytelling”

Eksperiment V ”Instagram for butikken”

1. DATAREGISTRERING & -ANALYSE
Dataregistrering og -analyse udgør et
vigtigt beslutningsgrundlag for at arbejde
strategisk og systematisk med
attraktionens kommercielle potentialer.

6. ANDRE YDELSER OG
SERVICES

2. PRODUKTSORTIMENT
De besøgende efterspørger
unikke, danske/nordiske
produkter, der emmer af
høj kvalitet.

Ekstra ydelser og services
skal give de besøgende en
autentisk ”behind the
scenes”-oplevelse.

5. BUTIKKENS
INTEGRATION

3. KOMMUNIKATION
Kommunikation kan give
produkter merværdi for
de besøgende, der oftest
besøger attraktioner for
at få oplevelser.

Butikken bør tænkes som
en integreret del af resten
af attraktionen både
tematisk og fysisk.

4. BUTIKKENS INDRETNING & FLOW
Butikkens indretning og flow har både
indflydelse på, hvordan produkter
opfattes tematisk og på, hvorvidt de
besøgende har lyst til at gå på opdagelse
i butikken.
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EKSPERIMENT I – GIV DIN BILLET, FÅ EN PLAKAT
Museumsbutikken på SMK er ikke på nuværende tidspunkt placeret på en måde,
så de besøgende automatisk passerer igennem den, når de ankommer til/forlader
museet. Derfor har butikken ikke en ”fast” gennemgangsfrekvens, der hænger
sammen med SMKs generelle besøgsfrekvens.

EKSPERIMENTET KORT:
Kombinationen af to omstændigheder på SMK udgør grundlaget for
eksperimentet om at skabe øget gennemgangsfrekvens i butikken:
▪
Entrébilletten på SMK er en lille entrépin, som den besøgende får
udleveret, når entrébilletten er betalt.
▪
Samtidigt er butikken ”brændt inde” med et højt antal Hammershøiplakater, som vil kunne gives gratis væk.
Konkret går eksperiment I derfor ud på, at de besøgende ved udleveringen
af deres entrépin får at vide, at de ved at returnere deres entrépin i
butiksskranken kan få udleveret en gratis Hammershøi-plakat.

Da butikkens placering forventes at lægge fast et stykke ud i fremtiden, må der
derfor tænkes i alternative indsatser for at øge gennemgangsfrekvensen.
Formålet med eksperiment I er derfor at afprøve en sådan alternativ indsats for at
øge butikkens gennemgangsfrekvens – nemlig via et incitamentsbaseret tiltag.
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FORBEREDELSE AF
INFORMATIONSINDSATS

REGISTRERING AF PLAKATEN I
KASSESYSTEMET

IGANGSÆTTELSE AF
EKSPERIMENTET

EKSPERIMENTETS RESULTATER ANALYSERES OG
FORMIDLES

SMK forbereder den
kommunikationsindsats, der skal
informere de besøgende, der køber
entrébillet, om, at de efter besøget kan
få byttet deres entrépin til en
Hammershøi-plakat i butikken.

Plakaten registreres i kassesystemet
til en pris på 0 kr. Dette gøres for at
kunne følge op på eksperimentets
effekt. Det skal derfor være muligt at
følge i hvilket omfang, der bliver
udleveret plakater, og om der i
forbindelse med udleveringen
foretages køb i butikken.

Eksperimentet igangsættes, og det
registreres konsekvent, når der
udleveres plakater.

Epinion modtager bondata fra SMK og analyserer
eksperimentets resultater, og der foretages et kort telefonisk
kvalitativt interview (ca. 10 min.) med en relevant
butiksmedarbejder. Indsatsens effekt vurderes på baggrund af
følgende succeskriterier:

Dette kan være i form af et lille skilt
ved billetskranken eller blot en
mundtlig overlevering af informationen
i forbindelse med køb af entrébillet.

Butikspersonalet opfordrer til, at den
besøgende plakatmodtager tager et
kig i butikken. I det omfang, det er
muligt, registreres andre køb
sammen med plakaten.

1)

Butiksansvarlige medarbejdere oplever, at plakattilbuddet
bidrager til en øget gennemgangsfrekvens.

2)

Bondata viser, at der foretages køb i forbindelse med
udlevering af plakaterne.
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EKSPERIMENT II – AIRBNB-HIND THE SCENES
SMK betragtes af mange internationale besøgende som en form for ”topattraktion” i
København. Attraktionen har med andre ord en bred appel, der i høj grad gør den oplagt
at sammentænke med andre turismeinitiativer og -platforme.

EKSPERIMENTET KORT:

Af denne grund har SMK også indgået et samarbejde med udlejnings- og
bookingtjenesten Airbnb, der ud over booking af lejligheder lancerer ydelser under
kategorien ”oplevelser” (herunder attraktionsbesøg). Samarbejdet giver flere klare
fordele, da det udgør en god kommunikationsplatform til at målrette indsatser mod de
internationale besøgende, ligesom alle indtægter går direkte til kulturinstitutionen.
Samarbejdet er nyt og udgør i den forstand et spændende eksperiment, som vil indgå i
Epinions opfølgning på SMKs deltagelse i Tourism + Culture Lab.

Airbnb er en platform, som turister – og især unge turister – i stigende grad
orienterer sig igennem, når de er på ferie. Platformen har i forlængelse af
deres booking- og udlejningsservice udvidet deres forretningsområde til
også at lade værter udbyde ”oplevelser”.
Eksperiment II indebærer, at SMK går med i denne udvidelse og tilbyder
særlige ”behind the scenes”-oplevelser for Airbnb-brugere, der tilkøber
oplevelsen.

Formålet med eksperiment II er således at følge op på, hvordan samarbejdet med Airbnb
fungerer for SMK som en kommerciel platform til salg af behind-the-scenes-ydelser.

1

2

SMK UDVIKLER KONCEPTET FOR OPLEVELSEN

YDELSEN LANCERES PÅ AIRBNB

SMK har udviklet et koncept for den oplevelse, der tilbydes
via Airbnbn Experience. Oplevelsen skal gerne være ny og
anderledes samt give de besøgende en oplevelse, der går ud
over, hvad de får adgang til ved køb af regulære
entrébilletter.

Airbnb lancerer oplevelsesydelsen i
København, og købsfrekvensen og
efterspørgslen på produktet registreres
løbende.

Airbnb anbefalede SMK at udvikle et koncept, som i forvejen
ligger tæt på deres kerne, og som de er gode til, men som
samtidig er lidt unikt og anderledes – og også gerne sjovt.

Yderligere detaljer om oplevelsesydelsen kan
ses her:
https://www.airbnb.dk/experiences/205360

3
EKSPERIMENTETS RESULTATER
ANALYSERES OG FORMIDLES
Epinion modtager købsdata fra SMK’s
Airbnb-samarbejde samt en kvalitativ
vurdering ved et kort telefoninterview (ca.
20-30 min.) af oplevelsesproduktets
implementering. Har det været en succes?
For de besøgende? For SMK? Resultaterne
af eksperimentet kan ses på næste side.
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RESULTATER FRA EKSPERIMENT II – AIRBNB-HIND THE SCENES
LANCERING AF OPLEVELSESYDELSE PÅ AIRBNB EXPERIENCE
Statens Museum for Kunst har generelt oplevet en positiv tilbagemelding fra gæster, der har deltaget på
workshoppen, som de tilbyder via Airbnb Experience hver fredag fra den 27. april til og med den 29. juni
2018. Det har indtil videre resulteret i hele 13 gode anmeldelser på Airbnb Experience, hvor en deltager
blandt andet skriver:
“It was a fantastic few hours of creating art in a beautiful museum! A brief history of print making
followed by going to the studio creating masterpieces.”
Indtægterne i forbindelse med oplevelsen ligger på 295 kr. pr. deltager, og der er plads til 12 deltagere pr.
gang. SMK har imidlertid oplevet, at det har været svært at fylde alle pladserne ud, og at tidsrummet for
oplevelsen (fredag fra 11.30-14.00) har betydet, at danske besøgende sjældent har skrevet sig op til
oplevelsen. I en periode på 10 uger, har det medført et salg af 63 pladser ud af 120 mulige.
Workshoppen var imidlertid fuld booket den 11. maj, hvor det faldt sammen med en dansk helligdag.
Omkostningerne til kunstner, forplejning, materialer og lignende i forbindelse med oplevelsen ligger
forholdsvist stabilt på omkring 3.350 kr. pr. gang, hvor det kun er udgifterne til entré der varierer med
antallet af deltagere. Samlet set betyder det lave antal tilmeldinger, at SMK oplever et underskud på
omtrent 9.000 kr. fordelt over de 10 uger i forbindelse med udbydelse af oplevelsen på Airbnb
Experience.
Statens Museum for Kunst understreger, at samarbejdet med Airbnb generelt har været positivt, men at
det kræver tid og tålmodighed at udvikle og drifte oplevelsesydelsen via Airbnb Experience. Samarbejdet
kræver fx, at Airbnb skal godkende alle tekster, billeder og indhold, som uploades på hjemmesiden,
hvilket kan være tidskrævende. Dertil kommer, at medarbejderne på SMK har brugt mellem 80-100
timer på interne og eksterne møder, udvikling af koncept, indhold og lignende i forbindelse med
lancering af oplevelsen.

”

Jeg vil anbefale andre attraktioner, som
overvejer at udbyde en oplevelse via Airbnb
Experience at lave et tilbud, der er unikt – og
også gerne lidt eksklusivt – men samtidig tænke
det så enkelt som muligt. Derudover er det også
en god idé at udarbejde et produkt, som
appellerer bredt, og som man kan tilbyde til
flere målgrupper, så man minimerer risikoen.

(Medarbejder på Statens Museum for Kunst)

EKSPERIMENT III – STØRRE ANVENDELSE OG ANALYSE AF KØBSDATA
SMK anvender dataregistrering og -analyse af solgte produkter i butikken i et begrænset
omfang. Selv om de registrerer indkøbte og solgte varer i deres system, sker denne
registrering ikke ud fra en systematisk inddeling af produkter i over- og underkategorier,
som gør det let for butikkens medarbejdere at analysere data og få et klart overblik over
indkøbte og solgte produkter. Af denne grund anvendes data kun i et begrænset omfang til
at foretage egentlige analyser, hvilket gør det vanskeligt for personalet at vurdere, hvorvidt
fx særlige produktkategorier salgsmæssigt præsterer godt eller skidt.

EKSPERIMENTET KORT:
SMK har netop opdateret deres kasse- og billetsystem og ønsker i den
forbindelse at udvikle et analyseværktøj, der skal bidrage til at gøre det
nemt for butikkens medarbejdere at opnå viden omkring, hvilke produkter
der især sælger godt .
Eksperiment III går således ud på at følge op på, hvilken effekt denne større
grad af dataregistrering og –analyse samt udvikling af analyseværktøj
bidrager til optimering af indkøb og salg af produkter i butikken.

For at opnå en højere grad af systematisk dataregistrering og –analyse har SMK investeret i
en opdatering af deres kasse- og billetsystem, hvilket på sigt skal gøre det nemmere for
dem at analysere købsdata og dermed få mere nuanceret viden om deres indkøb og salg af
produkter i butikken.
Formålet med eksperiment III er således at følge op på, hvordan denne opdatering og
større anvendelse af dataregistrering og –analyse bidrager til optimering af indkøb og salg i
SMK’s butik.
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UDVIKLING AF ANALYSEVÆRKTØJ

ANVENDELSE AF ANALYSEVÆRTØJ

KVALITATIV EFTERMÅLING

I samarbejde med deres leverandør af
billet- og kassesystem udvikler SMK
opbygning af den nye datastruktur for
købsdata samt specificerer ønsker til
opsætning af et analyseværktøj. SMK
sparrer med Epinion om, hvilken
datastruktur og analyseværktøjer, der
vil være brugbare.

SMK anvender den nye
datastruktur og analyseværktøj til
at få et bedre overblik over køb og
salg af produkter i butikken. På
baggrund af indsigterne
gennemfører de en række
indsatser, som har til formål at øge
salget i butikken.

Epinion gennemfører et opfølgende
kvalitativt telefoninterview (ca. 30
min.) med relevante
butiksmedarbejdere, der har været
involveret i udviklingen og
anvendelsen af analyseværtøjet.
Indsatsens effekt vurderes på
baggrund af følgende succeskriterier:

SUCCESKRITERIER
1)

Butiksansvarlige medarbejdere har anvendt
indsigterne aktivt til at foretage optimering af
indkøb samt gennemføre strategiske indsatser i
butikken, der har til hensigt at øge salget.

2)

Butiksansvarlige medarbejdere oplever, at
indsigterne bidrager til et øget salg af produkter.

3)

Hvis muligt vil kvantitative indsigter omkring fald
eller stigning af salget i butikken bidrage til at
understøtte de kvalitative perspektiver.
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EKSPERIMENT IV – STORYTELLING
EKSPERIMENTET ER ENDNU IKKE GENNEMFØRT
De internationale besøgende på SMK er kendetegnet ved, at deres behov for
lokalitet i høj grad er forbundet med et behov for at opleve det
danske/skandinaviske (jf. analysen af de internationale kulturbesøgende, Epinion
og Wonderful Copenhagen 2017).
Storytelling kan medvirke til at skabe en netop sådan kobling mellem produkt og
oplevelsesforventning og derigennem bidrage til at give et produkt merværdi, da
det kan gøre produktet relevant og unikt for den besøgende.
SMK arbejder kun i meget begrænset omfang med storytelling af produkterne, og
eksperiment IV går derfor ud på at afprøve det kommercielle potentiale i netop
sådan et initiativ.

EKSPERIMENTET KORT:
Selvom mange af SMKs produkter repræsenterer noget dansk/skandinavisk,
er det vigtigt, at denne fortælling understreges for de internationale
besøgende, der ikke nødvendigvis har samme baggrundsviden om
produkternes danske/skandinaviske islæt.
Konkret går eksperiment IV derfor ud på at kommunikere
baggrundshistorien for udvalgte produkter i butikkens produktsortiment.
SMK råder allerede over en kommunikations- og formidlingsafdeling, der er
oplagt at inddrage i den sammenhæng.

Uge X-Y

Uge X-Y

Uge X-Y

Uge X-Y
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UDARBEJDELSE AF
KOMMUNIKATIONSMATERIALE

FØRMÅLING: REGISTRERING AF
DE UDVALGTE PRODUKTER

KOMMUNIKATIONSINDSATS
IMPLEMENTERES

SMK udvælger 1-2 produkter, og
udvikler kommunikations-materiale
til disse – fx små labels, der kort
formidler produktets relevans i
forhold til SMK, København,
Danmark eller Skandinavien.

SMK registrerer over en udvalgt
periode alle køb af de udvalgte
produkter til eksperimentet, inden
eksperimentet igangsættes.

SMK igangsætter
kommunikationsindsatsen og
registrerer over en udvalgt periode
alle køb af produkterne. Der tages et
billede af det opstillede eksperiment,
ligesom personalet fører noter over
interessante observationer.

EFFEKTMÅLING:
EKSPERIMENTETS RESULTATER
ANALYSERES
Når eksperimentet er gennemført,
kan der foretages analyser af
eksperimentets resultater via
registreret købsdata for de
udvalgte produkter.
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EKSPERIMENT V – INSTAGRAM FOR BUTIKKEN
EKSPERIMENTET ER ENDNU IKKE GENNEMFØRT
SMK har allerede på nuværende tidspunkt en aktiv Instagram-profil med mere end 42.000
følgere. Indholdet, der slås op på profilen, er udpræget orienteret mod aktuelle udstillinger,
arrangementer samt museets omgivelser og arkitektur.
Andre attraktioner har haft held med at adskille denne mere faglige del af social mediaindsatsen fra den butiksfokuserede social media-indsats. Dette gælder fx Metropolitan
Museum of Art i New York (se instagram-profilen: themetstore), V&A i London (se instagramprofilen: v_and_a_shop) eller Louisiana i Danmark (se instagram-profilen: louisianabutik).
Her lægger butikkerne løbende billeder op af deres aktuelle produkter, ”new arrivals” eller
udsalg.

EKSPERIMENTET KORT:

SMK har allerede en instagram-profil for museet som helhed, men med
inspiration fra andre museer, går eksperimentet ud på at oprette og
operere med en særskilt Instagram-profil for SMK-butikken.
Konkret skal butikspersonalet således oprette en Instagram-profil og
løbende lægge billeder op af aktuelle produkter, udsalg eller andet, der
kan medvirke til at promovere butikken. Målet er at opbygge et
følgerkorps, der medvirker til at promovere butikken.

Eksperiment IV går derfor ud på at afprøve det kommercielle potentiale i at etablere en
særskilt kommunikationsplatform for SMK’s butik.

Uge X-Y

Uge X-Y
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OPRETTELSE AF INSTAGRAM-PROFIL
FOR SMK-BUTIKKEN
SMK opretter en instagram-profil, der
repræsenterer butikken (fx
SMKSHOP). Derudover fastlægges en
ansvarsfordeling for indsatsen – dvs.
hvem hos SMK har ansvaret for
løbende at lave opslag.

LAUNCH OG VEDLIGEHOLDELSE
1-2 gange om ugen lægger en medarbejder
fra butikken, der har ansvaret for butikkens
profil, et billede op af relevante produkter,
der forventes at kunne tiltrække
besøgende. Eksempelvis en kombination af
produkter, der har relevans ift. de aktuelle
udstillinger eller produkter, der generelt
sælger godt.

EFFEKTMÅLING: EKSPERIMENTETS
RESULTATER ANALYSERES
Efter en periode, hvor SMK har anvendt
instagram-profilen jævnligt, kan der
gennemføres analyser af profilen.
Der kan fx analysere på antallet af følgere,
antallet af opslag og opslagsfrekvensen samt
like-raten på de forskellige opslag – dvs. hvilke
opslag er mest populære?
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www.tourismculturelab.com
Hvis du gerne vil høre mere om Tourism + Culture Lab, kan du
kontakte Senior Konsulent Louise Örnfelt på loc@woco.dk
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