
Digital disruption – Hold øje med fremtiden  

E-handel Innovation 2016 sætter spot på digital disruption. FDIH og Service Platform står d. 15. marts bag 

en konference om kompleksiteten i disruption. Ved at skabe opmærksomhed om de risici, som spillere på 

digital-banen udsættes for, vil eksperter og fagfolk ruste handelsvirksomheder til at udnytte de udviklings- 

og innovationspotentialer, der også gemmer sig bag fænomenet.  

En kommende konference om disruption handler om at se bien, inden den stikker. 

”Digitaliseringen har for alvor fået fat, og derfor øges konkurrencen. Teknologiske muligheder 

transformerer sig i et tempo, som ikke hidtil er set, og kan på kort tid underminere hele brancher. 

Disruption er et nyt buzz-word, som blandt andet dækker over, at konkurrencen nu kan tage helt uventede 

drejninger. Det er en game changer, der skal tages alvorligt,” forklarer direktør Betina Simonsen fra 

innovationsnetværket Service Platform, som sammen med FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) 

står bag en stor konference om emnet d. 15. marts: E-handel Innovation 2016. 

 

Fra taber til vinder  

”Vi vil gøre det klarere for e-handelsvirksomhederne, hvordan den digitale revolution, som vi lige nu 

oplever, griber ind i deres forretning, og hvordan de bedst vender den til deres fordel,” forklarer adm. 

direktør Niels Ralund fra FDIH. Han fremhæver, at konferencedeltagerne får en masse værktøjer, som de 

kan bruge fremadrettet. 

”Netflix, AirBnb og Spotify er blandt de aktører på den digitale scene, der lige nu ændrer 

konkurrencevilkårene markant. Derfor vil vi skabe et overblik over, hvad disruption betyder for 

virksomheder og forbrugere. Deltagerne får indblik i de digitale og disruptive løsninger, der kan forhindre, 

at man som veletableret aktør på e-handelsmarkedet bliver overhalet indenom,” forklarer Niels Ralund om 

dagen, hvor konferencens deltagere bliver i stand til at byde op til konkurrencedans - og i sidste ende danse 

bedre end de andre.  

En række førende e-handlere og eksperter på digitaliseringsområdet står nemlig klar til at dele deres viden 

om nytænkte og innovative processer, som danske net-virksomheder kan drage nytte af i arbejdet med at 

strategi- og forretningsudvikle deres virksomhed.  

 

Gyldne råd   

Blandt konferencens mange interessante talere er David Rowan, redaktør hos WIRED Magazine, som har 

opbygget stor, faglig ekspertise gennem sine verdensomspændende undersøgelser af førende 

virksomheder indenfor disruptionsfeltet.   

Desuden kan man opleve en perlerække af andre oplægsholdere. En af dem er Anne Thomas, leder af 

platformen Digital Detail hos Service Platform. Anne Thomas vil på baggrund af en konkret case, det 

såkaldte Ry-projekt, give et eksempel på, hvordan detailhandlen kan arbejde lavpraktisk med 

dataopsamling. Projektet undersøgte, hvordan forbrugeres adfærd har ændret sig. Ved at sætte sniffere op, 

som kan registrere en forbigående smartphone, kan man tegne et billede af adfærd.  

”Går en person med en smartphone eksempelvis forbi Kvickly, kan snifferen genkende den samme 

smartphone, hvis den bevæger sig i bymidten. Butikkerne blev på den måde opmærksomme på, at de har 

kunder på vidt forskellige tidspunkter, og derfor blev de også bevidste om, at man i fællesskab bør skabe en 



oplevelse for forbrugeren. Sammenligningen af disse data kan være nyttig i mange forskellige byer,” 

forklarer Anne Thomas om sit oplæg. 

Nærmere information fås hos   

 Adm. direktør Niels Ralund, FDIH. Telefon 21 46 89 50. E-mail: nra@fdih.dk 

 Direktør Betina Simonsen, Service Platform og Lifestyle & Design Cluster. Telefon 29 36 00 90. E-

mail: betina@ldcluster.com 

Program og tilmelding: http://www.fdih.dk/events/konferencer/2016/marts/e-handel-og-

innovation?type=Konferencer 

 

E-handel Innovation 2016 

E-handel Innovation 2016 er en konference, der ønsker at udbrede viden om digital disruption. Mange 

førende eksperter på området vil på dagen holde oplæg, hvor opmærksomheden er rettet mod disruptions 

uudnyttede muligheder og styrker, der kan fremme udviklingspotentialet hos e-handelsvirksomheder.  

Konferencen, som også giver rig mulighed for at netværke og sparre med kolleger og fagfolk, er udviklet i 

tæt samarbejde mellem FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) og innovationsnetværket Service 

Platform. 

Den finder sted d. 15. marts 2016 fra 09.00-16.00 i Centralværkstedet, Værkmestergade 7-9, 8000 Aarhus 

C.  

FDIH 

FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) arbejder for at styrke vilkårene for internethandel i Danmark 

og internationalt for mere end 2000 webshops tilknyttet foreningen. Se mere på www.fdih.dk 

Service Platform 

Innovationsnetværket Service Platform arbejder for at fremme serviceinnovation og vækst i danske 

virksomheder. Se mere på www.serviceplatform.dk 
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