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Hvem er jeg?

Head of Digital Business 

Development
Matas

siden 1. juni 2018

Mine interesser

• E-commerce

• Tværgående 

forretningsudvikling

• Brugervenlighed

• Tech

• Transformation

• Strategi

• Markedsføring

• Forbrugerbaseret 

værdiskabelse

Mit ansvar hos Matas

• Digital 

forretningsudvikling

• E-commerce 

optimering

• Omni-channel

tiltag

• Digital rådgivning 

og inspiration

• UX / UI

• User research

• Live shopping

• Content 

Erfaring

• Egmont 

• Måltidskasser

• Consulting

• Matas



Matas i dag 

• 265 butikker på tværs af 

Danmark

• Online markedsleder med 

mere end 10 mio. 

besøgende pr. måned på 

Matas.dk og i vores app

• 4,2 mia. i omsætning

• Brand kendskab på 98%

• 1,5 mio. aktive kunder i 

Club Matas
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Matas.dk er den 2. mest populære webshop i Denmark med et stærkt
brand
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Stærk digital performance løfter hele 

brandopfattelsen
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Rank Brand

1 Lego

2 Rema 1000

3 MobilePay

4 Lurpak

5 Anthon Berg

6 Audi

7 Volvo

8 Änglamark

9 Kærgården

10 Rynkeby

20212017

Rank Brand

1 Rema 1000

2 Lego

3 Matas

4 MobilePay

5 Lurpak

6 Netflix

7 DR

8 DRTV

9 Ikea

10 TV2
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Matas har gennemgået en af de hurtigste retail transformationer på 
det nordiske marked – og er i dag den førende omni-channel retailer
indenfor sundhed og skønhed

2017/18
Brick & mortar retailer

2020/21

Omni-channel retailer

3-årig digital transformation

96%

4%

Ecommerce

Butikker

28%

72%

Butikker

Ecommerce

Den digitale omsætning er steget 

med mere end DKK 1 mia.

Solid vækst i mersalg, loyalitet og differentieret 

kundeoplevelse.



Matas

Live shopping 



Live shopping i Matas har mange ansigter…

1:1 virtual shopping Lokal Live shopping 1:many Live shopping (Matas Live)



Matas LIVE - et af de stærkeste 
liveshopping setups i Europa

• Live shopping foregår direkte på Matas.dk, hvor seerne kan 
interagere med værter og gæster under hele showet

• Vi dækker alle emner indenfor sundhed og skønhed med 
relevant, underholdende og rådgivende indhold

• Fra idé til lancering på 10 dage

• Første show d 27. marts 2020

• Mere end 250 afholdte show



Matas LIVE - et unikt medie

Made for 
the future

Made to 
convert

Made to 
connect

• Redaktionel platform for Matas, der gør 
det muligt for os at ”tale” direkte med 
vores kunder

• Tilgængelighed til Matas’ viden og 
ekspertise – også digitalt

• Real-time chat med værter og gæster
• Unik kundeoplevelse

• Integreret shopability
• Eksklusive og tidsbegrænsede tilbud sikrer 

hurtig konvertering



Sneak-peek på et par af vores redaktionelle koncepter

Eksperten guider Besøg af gæst Nyheder/unboxing



Vores redaktionelle

team 

og workflow



Et dedikeret og passioneret team, der arbejder på tværs af 
formater, platforme og indhold

Redaktionen hos Matas
Content creators, journalister, værter og koordinatorer, der 
udarbejder content til Matas.dk – herunder Matas LIVE

Ekspertteam 
Derudover har vi et team af 

produkteksperter, der håndterer 
chatten på Matas Live



Den redaktionelle strategi

En bred dækning af 
forskellige emner

Fokus på at skabe 
værdifuldt indhold, og 

salget vil følge med

Data drevet tilgang til 
content/ Hvad rør sig 

hos vores kunder

Det rette 

content

mix

Content 

first, sales 

second

Data 

drevet 

approach



Intet er gjort “on the fly” – nøglen ligger i forberedelse

Kreativ udvikling af hvert live show

Fortløbende 6-måneders programplan1

Udvikling af rundown/manus

2

3



Fortløbende 6-måneder programplan

Redaktionel udgivelsesplan

• Vigtigt værktøj til vores 
interne planlægning samt i 
dialogen med 
leverandører/partnere

• Dato for kommende shows, 
indhold/emner, gæster, 
tilbud, beskrivelse og 
marketingplan for hvert 
program

• Vores primære 
styringsværktøj

1



Kreative udvikling af hvert live show

Berettermodel

• Anslag

• Point of no return

• Klimaks

• Skelettet bag 
historiefortællingen
for det enkelte
program

• Ved at bruge 
berettermodellen 
hver gang ”tvinger” 
det os til at tænke 
innovativt og kreativt

2



Udvikling af run down/manus

Detaljeret beskrivelse af hvert 
program

• Ned til 30-sekunders intervaller

• Komfortabelt for gæsten og 
leverandøren

• Giver værten fuldstændig 
kontrol, sikkerhed og plads til at 
improvisere

Komponenter i run down

• Time stamps

• Værtens manus i detaljer

• Spørgsmål til gæsten

• Rekvisitter

3



Hvordan lever 

liveshopping 

på Matas.dk



Footer |  19

Kunderejsen når vi sender LIVE



En stærk redaktionel platform på Matas.dk

• Et separat
indholdsunivers
på Matas.dk

• Promoverer
kommende shows

• Viser alle de 
tidligere shows 
kategoriseret efter
emne



• Integration af shows 

igennem funnel på 

Matas.dk

• Integration af show og 

øvrigt content på 

relevante listesider, 

kategorisider og 

produktdetaljesider

Game changing 
on-site integration



• Club Matas e-mails

• SoMe posts

• Banner på Matas.dk

• Club Matas app

Marketingplan for hvert show 
- primært brug af egne 
medier



Liveshopping

KPIs



KPIs
Vi måler vores shows på en række parametre

Seere Watch time
Engagement 
(likes + kom-

mentarer)

Konver-
tering

Produkt
omsætning

• LIVE

• On-demand

Ratings

Medie omsætning



Matas Live er en unik media platform for vores
leverandører og partnere, der gerne vil opnå…

Inspiration og

rådgivning

knytter

kunderne

tættere på

brandet

Eksklusive tilbud

eller sneak 

peeks 

Fokus på unik 

historie 

fortælling og 

brandværdier

Kvalitets

indhold som

kan bruges på

tværs af

platforme

Lancering af et 

nyt produkt 

eller brand –

eller fokuser på 

elskede 

klassikere

Awareness Loyalitet Salg Brand building Storytelling



De vigtigste

learnings



Test, lær og forsæt udviklingen

DOs:

• Vælg det rigtige liveshopping 
setup/teknologi til jeres formål og 
udnævn et dedikeret team

• Sørg for at have en plan og at 
forberede dig før hvert show

• Tag dine kunder seriøst og benyt den 
unikke mulighed for direkte interaktion

• Test, test, test

DON’Ts:

• Rene salgsargumenter

• Start showet med "Sååå... vi 
venter bare på, at folk logger på" 
*stilhed*

• Undervurder værdien af dit 
bagkatalog/ on demand-
visninger, og husk at få fuld værdi 
ud af det indhold du producerer



Tak!


