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Nyd din smoothie, greenie eller  
varme suppe – blendet til perfektion
Med Wilfa Power Crush kan du nemt knuse is, lave smoothies, 
greenies, varme supper og meget mere. Blenderen har ingen  
varmeplade, men på grund af den høje hastighed varmer  
blenderen indholdet i kanden op, når den kører i længere tid  
– op til 10 min.

Wilfa Power Crush er en kraftig højhastighedsblender med  
varmebestandig kande, 33.000 omdrejninger og 6 solide knive  
for det optimale blend i forhold til konsistens og derved  
nemmere optagelse af vitaminer i kroppen fra de friske  
frugter, nødder, frø og grøntsager.

Gør sundhed
til hverdag
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AF HENRIK EGEDE

SÅ DANSK

Intet så herligt, når myter og overtro erstattes af viden.

I årevis har vi (branchen, forhandlerne mv.) sagt til hin- 

anden, at der ikke længere foregik nogen produktion af 

hvidevarer til forbrugere i Danmark.

Danmark som produktionsland. Det var historie!

Når man så spørger, viser det sig, at der alligevel – ”rundt 

omkring i hjørnerne” – foregår produktion og design af 

hvidevarer, også til det globale marked, i vort lille, fine 

fædreland.

I dette nummer af Hvidvare-Nyt sætter vi fokus på det 

danske fingeraftryk på den aktuelle hvidevarebranche.

Det går lige fra vinkøleskabe hos Vestfrost i Esbjerg, over 

skræddersyede emfang fra Thermex i Hjørring til produk-

tion og robotteknologi hos Nilfisk samt design af en hel 

high-end serie af produkter hos LG. 

Plus komponenter til Gorenje og design til Wilfa.

Vi deler gerne indsigten og oplevelserne med jer alle – 

og kan sætte et lille kryds ved, at der fortsat er danske 

fingeraftryk på denne verdens hvidevarer.

IFA 2018 står for døren – med temaet ”heldige fund”.

I oktober-nummeret vil vi løfte sløret for årets produkt-

nyheder og ”heldige fund”, både på IFA og på den lokale 

Formland-messe i Herning.

GOD LÆSELYST – OG FORTSAT GOD SOMMER. 

ANNONCER:  
Natalie Damm

PRODUKTION: 
Rosendahls A/S, Søborg
ISSN 0018-8107

DISTR. OPLAG: 2.971 (iflg DOK)

Medlem af Danske Specialmedier

Eftertryk af signerede artikler skal ske efter aftale med 
redaktionen. Usignerede artikler kan frit citeres med 
kildeangivelse.

FORSIDEFOTO: 
Dannebrog vajer ikke så stolt som tidligere i branchen. 
Men vimplen blafrer – og der leveres på en række om-
råder danske input til denne verdens hvidevarer og små 
elektriske husholdningsapparater.  Foto: Henrik Egede.

LEDEREN INDHOLD

8

14

20

UDGIVER: 
          Tuborgvej 5 • 2900 Hellerup
Telefon: 3336 9192
applia@applia-danmark.dk • hvidvare-nyt@applia-danmark.dk

REDAKTION:  
Henrik Egede (ansvh.) he@applia-danmark.dk 
Natalie Damm, nd@applia-danmark.dk, red. medarb. 
Journalist Jakob Medgyesi, tlf.: 2246 4625, medgyesi@gmail.com 
 

TEMA: FRA STOLT TIL SMALT

Danmark var i årtier stolt storproducent af hvide- 

varer. Det er vi ikke mere. Alligevel er aktuelle pro-

dukter helt og delvist ”made in Denmark”. Vi har  

sat konkret fokus på sagen i dette nummers tema. 

STORE AMBITIONER OG SMÅ APPARATER

Groupe SEB købte i 2016 den tyske producent af 

udstyr til køkkenet, WMF. Og de nye ejere har store 

planer for det traditionsrige brand.

GIGANTEN I OSLO

Nordens største elektronikmesse 

fandt sted i juni i Oslo, hvor 

Elgiganten gav inspiration og  

uddannelse til kædens 5000 

medarbejdere.



F R E M T I D E N S  O P VA S K E M A S K I N E  
T I L  N U T I D E N S  H J E M

Removable
Cutley Tray

AirDry Satellite 
Spray Arm

C O M F O R T L I F T®  
L Ø F T E R  D I N  O P VA S K  

T I L  E T  H E LT  N Y T  N I V E A U

Den nye AEG ComfortLift® opvaskemaskine er den første opvaskemaskine i verden, der kan  
løfte den nederste kurv op, så du ikke behøver at bukke dig ned. Skinnende ren opvask flyttes 
lydløst og forsigtigt op i en bekvem arbejdshøjde, så det er nemt for dig at tømme maskinen  
– og fylde den igen. Med ComfortLift® har vi altså løftet hele opvaskeoplevelsen op på et højere 
niveau med en opvaskemaskine, der er designet specielt til at imødekomme dine behov.

D
en nederste kurv hæves, så det er nemt både at tømme og fylde maskinen
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BRANCHEN OG VERDEN
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FUSION: 
EL-SALG OG EURONICS

Elektronikkæden Euronics lægges nu 
sammen med hvidevarekæden El-Salg,

De to kæders 169 butikker i Dan-
mark, Island og Grønland markedsføres 
fremover under navnet El-Salg.

Det fortæller TOMAS HOLM HEDE-
HUS, adm. Direktør i aktieselskabet 
El-Salg, i en pressemeddelsle.

De to kæder har hidtil haft hver sit 
koncept of fokus. På det seneste er 
El-Salg gået fra udelukkende at handle 
hvidevarer til også at handle elektronik 
– og har dermed nærmes sig Euronics-
konceptet.

Den ny kæde har valgt El-Salg som 
fælles navn og  
henvender sig  
ifølge direktø- 
ren ”især til det  
store segment  
af kunder, som  
ønsker en tæt  
dialog med den  
lokale fagmand”. 

NY KREATIVITET 
I KØKKENET 

Dagbladet Politiken bragte i juni et 
tillæg fra MediaPlanet med fokus på 
aftensmad.

Danske forbrugere køber i højere 
grad end nogensinde apparater til 
køkkenbordet – bl. a. multifunktions-
maskiner. 

”Vi vil gerne være kreative i køkkenet 
og lader os inspirere af hele verdens 
kokkekunst mere end nogen sinde før. 
Nye kulinariske interesser kræver nye 
redskaber for at give os præcis de op-
levelser, vi søger”, siger Henrik Egede, 
direktør for APPLiA Danmark i tillæg-
gets tema-artikel.

MARKEDSVÆKST FORTSÆTTER

Kan to rekordår for afsætning af hvidevarer og elektriske hus-
holdningsapparater i Danmark følges af et tredje?

Muligheden foreligger. Bedømt på årets første fem måneder 
er afsætningen af hvidevarer vokset yderligere 4% (stk.) i for-
hold til samme periode i 2017. Årsagen må formodes at være 
det fortsat livlige boligmarked og den lave rente. Indbygnings-
produkter har en vækst over dette gennemsnit – ca. 8%.

Afsætningen af små el-husholdningsapparater ligger på 
niveau med sidste år.

Kilde til disse oplysninger er APPLiA Danmarks Markeds-
data.

PETER GÖTZ – 
NY FORMAND FOR 
APPLIA EUROPE

Efter fire år ved roret trak Mieles adm. 
direktør Reinhard Zinkann sig tilbage 
som formand, da APPLiA Europe holdt 
årsmøde i Madrid i juni.

Ny formand er Peter Götz fra BSH 
Hvidevarer. Dr. Zinkann fortsætter som 
ny næstformand. 

Peter Götz understregede ved sin 
tiltræden vigtigheden af, at forbrugerne 
forstår værdien af de kommende, re-
skalerede energimærker.  

GENVALG TIL EGEDE 

APPLiA Danmarks direktør, HENRIK EGEDE, har siden 2016 været formand for sine 
europæiske kolleger i de nationale producentforeninger (NAC - National Associati-
ons Committee) i APPLiA Europe.

På årsmødet i Madrid blev Henrik Egede enstemmigt genvalgt som komiteens 
formand frem til 2020. 

LETTE HVIDEVARER 

Nutidens hvidevarer er lette. De produceres mere miljø-
venligt og med mindre træk på naturens ressourcer end 
tidligere.

Det viser rapporten ”By the Numbers – The Home Appli-
ance Industry in Europe”, som APPLiA Europe præsenterede 
i Europa-Parlamentet i maj.

Der anvendes i dag 15% færre materialer i produktionen 
(2015-tal sammenlignet med 2011). Der anvendes 30% 
mindre vand og 13% mindre energi. 

Med milliarder investeret i innovation hos samtlige aktører 
i industrien er der grund til at tro, at udviklingen fortætter.

MADSPILD PÅ MADRID-AGENDA

Den danske aktivist og stifter af Stop Spild af Mad, Selina Juul, 
var gæstetaler på generalforsamlingen, da APPLiA Europe 
samlede producenterne i juni i Madrid.

Selina Juul fortalte om ti års danske erfaringer med reduk- 
tion af madspild – og opfordrede industrien til aktion, da  

”kølemøbler” ofte er sidste station (hospice), før madvarer  smides ud.



SERENDIPITET
IFA 2018 åbner dørene 31. august – med ambition om at 
give forbrugere og kunder heldige fund. 

NET OG BUTIK 

– FORSKELLIG LOGIK

Net-salg af hvidevarer driver fortsat vækst.
GfK har analyseret forbrugernes 

grunde til at handle i net og butik – og  
de er forskellige: på nettet er motiva-
tionen ”save money” (54%) og ”better 
selection” (38%). I butik er hovedmoti- 
vationen ”See Product Before Buy” 
(47%) og ”Get products sooner” (43%).

BLACK FRIDAY ØGER 

OMSÆTNING 31% 

Black Friday er blevet en faktor – også i 
afsætningen af hvidevarer.

GfK har målet afsætningen af køle- 
skabe og vaskemaskine uge for uge i 
2016 og 2017 – og Black Friday ugerne 
sparker omsætningen i vejret. 19% i  
2016 og hele 31% i 2017.

En interessant detalje er, at Black Fri- 
day ifølge GfK ikke kannibaliserer på de  
øvrige uger, idet også den følgende uge 
(med Cyber Monday) viser et forhøjet salg. 

SMART NOK?

Vil ”smart” (net-opkoblet) hjem ændre 
vores liv?

GfK har spurgt verden over – og inte- 
ressant nok mener tre ud af fire kinesere, 
at dette vil være tilfældet.

Også i Brasilien (57%) og Korea (55%) 
er der store forventninger til den digitale 
revolution af det hjemlige paulun.

De europæiske forbrugere er et hak 
mere skeptiske, med forventninger hos 
under 50% af forbrugerne.

SMARTE KINA

Kina er i dag næsten 60% af det eksiste-
rende marked for ”smarte” hvidevarer, 
mens Vesteuropa står for 12% af det 
globale marked på dette område.

Prisen er en væsentlig faktor for for-
brugeres beslutning om at købe smart. 
Smarte tørretumblere faldt kraftigt i  
pris på det europæiske marked i 2017 – 
og afsætningen steg følgelig 8%. 

SDA – AFSÆTNING I +8%

Det globale marked for SDA – ”små” 
elektriske husholdningsapparater –  
er i topform.

Væksten i 2016 var 8% – og det sam- 
lede globale marked for det, der står  
på vores køkkenbord, ordner vores 
støvsugning og strygetøj var i 2016  
en svimlende sum på $ 65,2 mia.  
(DKK 417 mia).

Innovation præger dette marked – 
samt ”smarte” apparater. Særligt robot- 
støvsugere, stick-vacs samt forskellige 
køkkenmaskiner driver væksten.

SMARTE TYSKE EL-BØRSTER

For at undersøge ”smarte” produkters 
indtog på SDA-markedet, er GfK dykket 
ned i enkeltprodukter. 

Fra 2015 til 2017 er smarte robot-
støvsugere stedet til halvdelen af  
markedet i Kina (værdi) – fra 12% i 
2015.

Interessant er også, at hvor hver 
tiende el-tandbørste i Tyskland i 2015 
var ”smart” og koblet til net, så er det 
ny hver femte tandbørste.

Prisen spiller også en rolle her. Den 
smarte robotstøvsuger koster i Kina 
30% mere end den ikke-smarte. Den 
smarte el-tandbørste i Tyskland ca. tre 
gange så meget som den almindelige. 

STICK VAC OG FULDAUTOMATISK 

ESPRESSO

Et par produkter inden for SDA er på 
sikker, global fremmarch.

Stick vacs for globalt et fordoblet 
marked i perioden 2015-2017, mens 
afsætningen af fuldautomatiske espres-
somaskiner i samme periode er vokset 
med 14%. 

AF HENRIK EGEDE

IFA 2018 lancerede på den globale    
pressekonference forud for messen et 
”nyt” fremmedord, som skal ramme 

årets messe ind.
Serendipitet.
De mindre trænede vil sige: hvad 

F…… er det? 
Serendipitet er, ifølge Wikipedia, 

”det at finde uden at søge, men derefter 
også at erkende værdien i det, man har 
fundet, sådan at det ses i et helt nyt lys”. 
Altså: et heldigt fund. 

Brancherne for hvidevarer, hushold-
ningsapparater, forbrugerelektronik 
mv. skal derfor over sommeren sikre, 
at vi andre kan få nogle ”heldige fund”, 
når IFA messen slår dørene op fredag 
den 31. august 2018. Der ventes igen i 
år på den gode side af en kvart million 
besøgende – herunder 6.000 journali-
ster fra hele verden. 

IFA 2018 finder sted i et globalt re- 
kordmarked for afsætningen af hvide-
varer og anden elektronik. 

Kilden til informationerne på denne 
side er GfKs og IFAs præsentationer på 
Messe Berlins globale pressemøde. 

MDA – GLOBALT MARKED I 

TOPFORM

Det globale marked for hvidevarer er i 
topform.

Ifølge GfK er ”alle lande grønne”, 
kun Hviderusland har negativt marked 
og briterne neutralt. Alle andre har 
vækst.

GfK har konstateret markedsvækst ti 
år i træk siden 2008 – og forudser en 
samlet vækst på 3-7% for MDA i 2018, 
2-6%  2019. 

Hvidvare-Nyt var inviteret til globalt 
pressemøde i Rom af Messe Berlin. 
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KLAR KOMMUNIKATION

Natalia Andrievskaya, global 
director for MDA i GfK, var 
blandt hovedtalerne på IFA’s 
globale pressekonference.

SDA-NØRDEN

Udo Jansen er global 
director for SDA i GfK. 
Spørgsmålet er, om nogen 
i verden ved mere om 
markedsudviklingen for 
små el-holdningsapparater 
end Udo?

STRATEGEN BAG

Jens Heithecker, executive 
vice president for Messen 
Berlin, er en af hjernerne bag 
elektronikmessens aktuelle 
ekspansion.
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AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

BRØNDBY – Rigtig mange danskere er 
vokset op med en Nilfisk-støvsuger i 
hjemmet, og det danske firma er fortsat 
markant til stede her i landet, både med 
forskning og udvikling, men også med 
produktion.

Nilfisk er blandt de bedst kendte 
danske varemærker, ikke mindst fordi 
støvsugeren i mange år var nærmest sy-
nonymt med Nilfisk, der blev grundlagt 
af P.A Fisker og H.M. Nielsen i 1906.

Virksomheden startede med at pro-
ducere elektromotorer, der senere blev 
grundlaget for flere andre produkter, 
særligt støvsugeren, som Nilfisk første 
gang udvikler og tager patent på i 1910 
med model C1.

Støvsugerne var til at starte med 
meget dyre, og derfor udviklede Nilfisk 
forretningsmodeller, hvor man kunne 
købe støvsugeren på afbetaling, lige-
som de senere indførte en tilbagekøbs-
ordning, ligesom man kender den fra 
bilbranchen i dag.

EN INTERNATIONAL 

VIRKSOMHED

Fra starten satsede virksomheden hårdt 
på udlandet, og i løbet af få år kunne 
man købe de danske produkter i 21 
lande, ligesom man allerede i 1938 
etablerede den først fabrik i udlandet.

Mens Nilfisk er mest kendte for deres 
ikoniske støvsugere til almindelige 
forbrugere, begyndte virksomheden 
i 1940’erne at producere industrielle 

NILFISK
– et stykke dansk industrihistorie

støvsugere, og netop udstyr til profes-
sionel rengøring udgør i dag langt 
størstedelen af virksomhedens produk-
tion med 90%.

Inden for professionel rengøring har 
virksomhedens ekspertise gjort, at Nil-
fisk har kunder hos både den britiske og 
amerikanske flåde og sågar hos NASA, 
og i starten af 2000’erne leverede 
Nilfisk rengørings-udstyr til samtlige 
amerikanske posthuse, hvor de skulle 
sikre medarbejderne fra risikoen fra 
miltbrandbreve, som på daværende 
tidspunkt var en reel frygt, ligesom det 
var Nilfisk-udstyr, der blev brugt til at 
opsuge asbest efter terrorangrebet den 
11. september 2001.

Liberty A50 er Nilfisks industrielle robotstøvsuger, der er med til at føre den gamle 
danske virksomhed ind i fremtiden.

UDVIKLING OG PRODUKTION I 

DANMARK

Selvom produktionen af støvsugere for 
længst er rykket til udlandet, så fasthol-
der Nilfisk en stor afdeling for forskning 
og udvikling i Hadsund, hvor man 
blandt andet i samarbejde med Blue 
Ocean Robotics udvikler autonome ren-
gøringsmaskiner til industriel brug.

Blandt de helt store satsninger fra 
Nilfisk er robotter som Liberty A50, der 
er til industriel brug, og Nilfisk satser 
stort på markedet for autonom, indu-
striel rengøring, både til virksomheder, 
til forretninger og til institutioner som 
skoler.

Nimbus-motorcyklen 
blev produceret af 
Nilfisk og er i dag et 
samlerobjekt, både i 
Danmark og i udlan-
det.
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DET DANSKE INPUT ...
”DET DANSKE INPUT” er Hvidvare-Nyts tema – og forsøg på at finde de aktuelle 
danske fingeraftryk på hvidevarer og el-husholdningsapparater til forbrugere 
i dag. Vi bringer historierne i dette nummer og i Hvidvare-Nyts decembernummer.
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DE DANSKE FINGERAFTRYK ER:
•	 Vinkøleskabe	og	frysebokse	hos	VESTFROST
•	 	Skræddersyede	emfang	(samt	add-on	løsninger)		

hos	THERMEX
•	 Dansk	robotteknologi	og	design	hos	NILFISK
•	 Komponenter	til	vaskemaskiner	hos	GORENJE
•	 Dansk	design	af	LG	SIGNATURE	serie	(Torsten	Valeur)
•	 Dansk	design	af	WILFA	Svart	Presisjon	kaffemaskine		 	 	
	 (DesignIT).

HAR DU  
ANDRE INDSPIL OG 

EKSEMPLER PÅ AKTUELLE DANSKE FINGERAFTRYK, SEND GERNE EN MAIL 
TIL REDAKTØR 

JAKOB MEDGYESI –
 MEDGYESI@GMAIL.COM

@

AF HENRIK EGEDE

KØBENHAVN – LG’s nyeste high-end serie inden 
for hvidevarer hedder LG SIGNATURE.

Hvis nogen tænker ”koreansk med nordisk de-
sign”, går de ikke galt i byen.

Designeren bag den ny produktlinje er dansk – 
Torsten Valeur fra Valeur Designers i København.

”Filosofien bag det ny design er ultimativ en-
kelhed. At produkterne er tro med den essens og 
funktion, de har. Vi har i samarbejde med LG hele vejen igennem forsøge at elimi-
nere unødvendige elementer”, siger Torsten Valeur.

Han kalder stilen ”humanistisk minimalisme” – og tilføjer, at formålet med pro-
dukterne er, at de føles ”udvalgt netop til dig, som en velvalgt gave fra en, der kender 
dig rigtig godt”.

Torsten Valeur har arbejdet for LG seks-syv år – startende med en stand air condi-
tioner og senere med en portefølje af hvidevarer, senest også fungerende som Design 
Advisor for LG’s Design team indenfor alle top produktkategorier undtagen TV. Alle 
produkter med et enkelt udtryk, der på det globale marked nemt leder tankerne hen 
på Skandinavien. 

Torsten Valeur, som også designer for blandet andet Bang & Olufsen, er en af en 
håndfuld designere verden over, som LG anvender i øjeblikket.

Torsten er uddannet på Kunstakademiets Arkitektsskole, hvor han startede med at 
”tegne byer”.                                                                                   

Danske Torsten Valeur står bag 
designet på LG SIGNATURE.

LG SIGNATURE 
-	med	dansk	fingeraftryk

En af de klassiske modeller af støvsugere: 
Nilfisk er blandt de mest genkendelige 
danske brands, både på grund af deres 
innovative produkter, men også på grund 
af deres innovative markedsføring.

Desuden har Nilfisk den dag i dag 
produktion i Danmark, nærmere 
bestemt i Lemvig hos Nilfisk Outdoor, 
som er resultatet af opkøbet af Egholm 
Maskiner i 2010. I Lemvig bliver der 
produceret outdoor-maskiner til blandt 
andet feje-/sugeopgaver, gadevask 
, miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse og 
snerydning. Disse maskiner kan man 
opleve i en lang række byer, både i 
Danmark og i udlandet.

Så mens Nilfisk ikke længere har 
produktion i stort omfang i Danmark 
længere, er virksomheden stadig med 
til at holde Danmark på landkortet over 
produktionslande.

▲

LG SIGNATURE er koreansk, men med et dansk islæt.



WMF KITCHENminis®
Skaber plads til frisk, sund og 
næringsrig mad. Pladsbesparende, 
praktisk, ligetil. 
WMF KITCHENminis® passer selv til 
små køkkener, og kan kombineres 
som du ønsker. 

WMF FUSIONTEC
Designet til en høj ydeevne. Holder 
hele livet. Ekstremt modstandsdygtig 
overflade, fantastiske madlavnings- 
egenskaber, fremragende varmeledning. 
”Made in Germany” med 30 års garanti.

wmf.com

For et blændende udtryk 
og funktionalitet i dit køkken.

Besøg os  
på Formland
stand C2820

WMF Ad Formland 2018 a4 DK/SE version.indd   1 26/06/18   09:27



Plasma-filtre er vejen frem – her Thermex-direktør Christian Klitgaard med Plasmex, 
virksomhedens seneste teknologiske nyhed (se side 12).

AF HENRIK EGEDE

HJØRRING – ”Dansk produktion?”.
Christian Klitgaard, direktør for  

Thermex, smiler i kontoret på Farøvej 
30 i Hjørring, mens sommerregnen und- 
tagelsesvis har besluttet sig for at give 
det nordjyske landskab et fur udenfor.

”Jo, da, selvfølgelig har vi produktion,  
udvikling og design i Danmark. Det har 
vi altid haft. Det er en vigtig del af vores 
virksomhed, at vi på en række områder 
kan skræddersy og personalisere din 
løsning. Vi er de eneste i markedet, der 
kan det”. 

”Kig i vores kataloger. Vi har produk-
ter, vi kun fremstiller her – sammen  
med partnere i Danmark. Du ser det  
her – det lille flag med ”dansk produce-
ret”, siger direktøren, mens vi bladrer  
i katalogerne for Thermex Yellow Line 
og Blue Line. 

Thermex har siden virksomhedens 
start i 1958 stået for ”tid til luftforan- 
dring”. På designområdet blev virksom- 
heden særlig kendt i starten af 2000- 
tallet, da man indgik et samarbejde 
med Jakob Jensen om produktserien 
Inn-Line. 

En del vand er løbet i Vesterhavet 
siden da. I dag står Thermex’ egne folk 
for design. Den danske komponent 
i virksomheden er imidlertid styrket 
gennem tæt samarbejde med danske 
teknologipartnere – ligefra Teknolo-

DET PERSONLIGE EMFANG

gisk Institut til smedevirksomheder og 
installatører.  

Emhætter og emfang er i nogle sam- 
menhænge ”bokse, der flyttes” og in- 
stallationen simpel plug-and-play hos 
forbrugeren. 

I andre sammenhænge kommer indi-
viduelle behov og nye teknologier ind 
over. En voksende del af arbejdet hos 
Thermex handler om enten den skræd-
dersyede løsning, en mere omfattende 
installation med add-on produkter eller 
anvendelse af nye teknologier. I dag 

”Tid til luftforandring” har i mange år været motto for emhætte-producenten 
Thermex. ”Tid til innovation” er et godt bud på, hvad den nordjyske virksomhed i 
øjeblikket sysler med – i tæt samarbejde med danske samarbejdspartnere

tages flere hensyn til individuelle behov 
hos kunder – enkeltforbrugere eller 
boligselskaber. 

De mange ”add-on muligheder”, som 
direktøren kalder det, kalder på lokale 
samarbejdspartnere i Danmark.

”Vore standardprodukter får vi pro-
duceret uden for Danmark. De skræd-
dersyede og de mere omfattende løs-
ninger danner vi med danske partnere. 
Det handler om tæt kommunikation og 
præcis dialog med forbrugeren, hvad 
enten denne er privat eller et boligsel-
skab. Vi er de eneste i markedet, der 
kan gå så langt i personalisering – og 
det er et marked, vi ser vil vokse”, siger 
Christian Klitgaard.

Her fem eksempler på innovation fra 
Thermex, der har dansk produktion 
og/eller medvirken som baggrund:

SPECIAL LINE

Thermex tilbyder, at forbrugeren kan 
visualisere sit produkt selv. Tegne en 
skitse – og med en høj grad af fleksibi- 
litet får sit eget, unikke produkt til em-

Dansk produktion er også danske medarbejdere på værkstedet. Her Frank Pugdahl 
og Niels Jørgen Boch fra Thermex.

▲
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VESTJYSK PRODUKTION

Vestfrost i Esbjerg var tidligere blandt 
Europas største producenter af frysere, 
men er i dag delt op i to virksomheder, 
hvor den ene har specialiseret sig i 
nicheproduktion, mens den anden er 
bannerfører for det klassiske brand som 
del af en stor, international virksomhed.

AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

ESBJERG – Country manager Bente Sund byder Hvidvare-Nyt 
velkommen hos Vestfrost Household i Esbjerg og ryder hurtigt 
bordet for de mange papirer, der afspejler den travlhed, som 
overtagelsen af Sharps hvidevarer i Danmark har medført.

Bente Sund erkender blankt, at det kan være en udfordring 
at arbejde som et lokalt brand i en virksomhed, som tradi-
tionelt kun handler med OEM-produkter, for når man som 
virksomhed er vant til at rykke tusindvis af enheder, så kan 
det være svært at overbevise ledelsen om, at reklamebudget-
ter og direkte kundepleje er en nødvendighed, særligt når 
brandet efter Vestels overtagelse har bevæget sig ud over de 
køle-produkter, som Vestfrost er kendt for.

– Motivationen for Vestel var i sin tid at komme ind på det 
nordiske marked, hvor man troede, at Vestfrost var et brand 
inden for alle kategorier inden for hvidevarebranchen bredt, 
hvor Vestfrost jo var kendt for at lave produkter inden for køl 
og frys. Siden 2008 har man så forsøgt at opbygge Vestfrost 
som et nordisk brand, men da Vestel er en OEM-producent, 
har man ikke været vant til at håndtere brands, hvilket har 
skabt udfordringer i forhold til for eksempel markedsføring.

Dog arbejdes der intenst på at genopbygge Vestfrost som 
brand i Danmark og i Norden, ligesom der også er interesse 
andre steder i Europa. Bente Sund forklarer, at flere af hendes 
kolleger inden for Vestel-koncernen rundt omkring i Europa er 
begyndt at tænke mere i markedsføring og brandet business, 
særligt i Polen, hvor man har en interesse i at bruge Vestfrost- 

fang og ventilation. Thermex kan skræddersy design, farver 
(200 ca.), størrelse, materiale og betjeningsfaciliteter. I løsnin-
gen tages altid udgangspunkt i et eksisterende produkt med 
energimærke. Produkterne skabes fra bunden med partnere i 
Danmark og samles i Hjørring.

TOP LINK

Thermex Top Link bruges, når emfanget tændes og slukkes 
automatisk ved brug af kogeplade. 

Dette er ”connected home” inden for luftforandring og giver 
mulighed for, via en enkelt knap, at styre husets indeklima 
– incl varmegenindvindingsanlæg eller centralventilation i 
etageejendomme.  

Her er den danske komponent installationen af den samlede 
pakke samt al integration af add-on produkter til løsningen.

AIRGRIP ®

AirGrip® er en ny type emhætte, der opsuger em og os væsent-
lig bedre end traditionelle emhætter fra etageejendomme 
(med ekstern motor). 

Den patenterede teknologi bag Air Grip er udviklet i tæt 
samarbejde med Teknologisk Institut. Ideen bag patentet er,  
at emfangets indre volumen og kegle (med kantsug) samt  
gribereflektorer øger opfangning af em og os med 25% i for-
hold til standard emhætter med centralsug.  

AIRSLIM

AirSlim, en nyhed fra 2018, er dansk udviklet og produceret 
emhætte til central ventilation i etageejendomme. Emhætten 
tilbyder fleksibilitet hvad angår både størrelse og farvevalg, 
som kan fremstilles efter ønske. Emhætten er enkel at montere, 
tilbyder markedets laveste tryktab har mulighed for betjening 
fra kogepladen via Thermex Top Link.

PLASMEX  – FREMTIDENS FILTER 
Thermex seneste teknologiske nyhed er Thermex Plasmex 
– plasmafiltret, som over tid må forventes at erstatte det 
traditionelle kulfilter.
Plasmafiltret opfanger 96% af partikler fra os – og dette er 
mere end det dobbelte af kulfiltret. Plasmex har en forventet 
levetid på 10 år, hvor et kulfilter, i princippet, skal skiftes 
hvert halve år for at have fuld effekt.
Plasmex filtret lader lugtpartiklerne elektronisk, så de  
lettere omfanges i den omkringliggende kulfilterdel. 
Udover mad-os opfanger plasmafiltret også tobaksrøg og  
pollen – til gavn for allergikere. 
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Vestfrost Solutions 
producerer i dag 
højt specialiserede 
produkter i Danmark, 
som dette soldrevne 
køleskab til medicin.

VESTJYSK PRODUKTION

brandet. Derfor er man også begyndt at 
sælge danskproducerede vinkøleskabe 
til det polske marked gennem søstersel-
skabet i Polen.

Mens Vestfrost Household ikke læn-
gere har produktionsfaciliteter i Dan-
mark, så er aktiviteterne blevet udvidet 
til det nordiske marked, ligesom Vest-
frost ifølge Bente Sund har bibeholdt 
retten til at sælge vinkøleskabe under 
Vestfrost-navnet i Danmark og Europa, 
og disse vinkøleskabe bliver stadig 
produceret i Danmark af Vestfrost Solu-
tions for Vestfrost Household. 

DANSK SPECIALPRODUKTIOIN

Men egentlig har Vestfrost stadig pro-
duktion i Danmark, for selvom Vestfrost 
Household og Vestfrost Solutions er to 
adskilte virksomheder, så producerer 
den tidligere modervirksomhed stadig 
køleprodukter for Vestfrost Household, 
nærmere bestemt high-end vinkøleska-
be, der er en del af Solutions’ niche-
produktion i Esbjerg, Derfor besøger vi 
også Vestfrost Solutions i Esbjerg, hvor 
Lasse Bech, sales manager inden for 
vinkøleskabe tager imod os for at vise 
rundt i deres produktionshaller.

Vestfrost Solutions har specialiseret 
sig i nicheproduktion af blandt andet 
udstillingskøleskabe til drikkevarer for 
forskellige brands og køleprodukter til 
blandt andet medicinalindustrien og 

INFOBOKS
I 2007 opdeles Vestfrost i divisionerne Vestfrost Household, der leverer produkter 
til private husholdninger og Vestfrost Solutions, der betjener det kommercielle 
marked. Vestfrost Household frasælges i 2008 til Vestel, der beholder virksomhe-
den i Danmark, både som brand og som salgskanal.

blodbanker, herunder solcelledrevne 
køleskabe til lægehuse i udviklings-
lande.

– Det er at betragte som to fuldstæn-
dig forskellige virksomheder med et 
leverandør- og kundeforhold. Men der 
er en rigtig lang forhistorie, for det har 
været ét firma under A/S Vestfrost. Det 
var i 2008, at det blev besluttet at skille 
det ad, hvor det indtil da havde været 
produktion af husholdningsapparater, 
der havde været hovedaktiviteten. Det 
var svært at få en profitabel forretning 
med produktion af husholdningsappa- 
rater, da det hele blev produceret i Dan-
mark, hvor alle konkurrenter lå i udlan-
det. Derfor solgte man rettighederne 
til Vestfrost-navnet i forbindelse med 
husholdning samt produktionsværktø-
jer til Vestel., fortæller Lasse Bech.

Opdelingen og frasalget af house-
hold-ivisionen var nødvendig, da det 
ikke længere var rentabelt at producere 
almindelige hvidevarer i Danmark på 
grund af de høje lønninger. Men da 
Solutions har valgt at fokusere på højt 
specialiserede produkter og omstillings- 
parathed i produktionen med relativt  
små produktserier og fleksibelt produk- 
tionsudstyr, så er den vestjyske virksom- 
hed stadig en væsentlig spiller, også 
internationalt, også inden for merchan-
dising.

– I mechandising-segmentet kan det 

være til Red Bull, Coca Cola, Carlsberg 
og så videre. Der, hvor vi kan gøre os 
gældende i dag, er inden for nogle 
ekstreme nicher, for eksempel vinkøle-
skabe, hvor markedet er meget lille, og 
hvor vi kan gøre os gældende inden for 
high end-markedet. 

Dog er nicheproduktionen vigtig for 
den vestjyske virksomhed, og her har 
man specialiseret sig i produkter med 
ekstremt høje kvalitetskrav.

– Vi er hele tiden på jagt efter nye 
nicher, hvor vi kan gøre os gældende. Vi 
laver mange specialløsninger for virk- 
somheder, og så laver vi mange niche- 
produkter inden for vaccine og biomedi- 
cin samt kølere til blodbanker og apotek- 
er. Desuden laver vi soldrevne vaccine-
kølere til tredjeverdenslande. Det er 
produkter med ekstremt lave styktal, 
og kravene til produkterne er voldsomt 
høje, så det er nogle specielle nicher,  
vi opererer med, fortæller Lasse Bech.

Vestfrost Solutionen har produceret 
køleprodukter i Esbjerg siden 1963. 
Mens produktionen er blevet langt 
mere nichepræget og innovativ, så  
ender en del af produktionen altså på  
markedet under Vestfrost-navnet, tak-
ket være samarbejdet med Vestfrost 
Household. Så når forbrugerne er på  
udkig efter et vinkøleskab, har de sta- 
dig muligheden for at finde et, der er 
blevet produceret i Danmark.

Vestfrost Solutions har højteknologiske 
produktionsfaciliteter i Danmark.
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AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

Guillaume Lasnier, country mana-
ger for Groupe SEB i Danmark, 
og Erik Halse, premium business 

director, tager imod Hvidvare-Nyt på 
deres danske kontor i Vallensbæk, hvor 
de har holdt til siden januar, en varm 
formiddag i juli. Lokalerne fungerer 
både som kontor og som showroom for 
SEB’s mange brands i Danmark, her-
under OBH Nordica, som Groupe SEB 
opkøbte i 2015, Tefal, EMSA og ikke 
mindst WMF, som kom under Groupe 
SEB i 2016.

GROUPE SEB HÆVER 
NIVEAUET MED WMF
Groupe SEB købte i 2016 WMF, og tidligere i år overtog Groupe SEB 
den danske distribution fra de tidligere distributører. I den forbindelse 
besøger Hvidvare-Nyt virksomhedens showroom i Vallensbæk for 
at høre, hvad planerne er for det tyske high-end brand.

”Groupe SEB er en koncern, der be- 
væger sig på et meget fragmenteret 
marked, hvor man med nogle af katego-
rierne kan være markedsleder med en 
relativt lille markedsandel, så der er rig-
tig mange spillere på det marked. Det er 
et marked i konstant bevægelse. Groupe 
SEB har en historik, hvor vi konsoliderer 
virksomheder. Ikke for at sælge dem 
videre, men for at få nogle synergier i 
gruppen med mærker, der giver mening 
for os. For eksempel for at få adgang til 
et nyt marked eller for at få en ny kate-

gori af produkter ind i virksomheden.
De seneste opkøb af OBH Nordica, MSA 
og nu WMF er også et godt eksempel på 
det”, fortæller Guillame Lasnier.

WMF HÆVER NIVEAUET

Erik Halse, der har været i Groupe SEB 
gennem mange år, har fået opgaven 
med at integrere og starte WMF op i 
nordisk regi. Groupe SEB har valgt at 
lægge den nordiske organisation om-
kring WMF i Danmark, da Danmark er 
det største marked.

EN LILLE NICHE
WMF er blandt kendt for 
produktionen af små- 
apparater, særligt miniudga-
ver af alt fra brødristere til 
kaffe-maskiner, der er rettet 
mod mindre køkkener og små 
husholdninger, en niche, der 
de seneste år er blevet mere 
og mere interessant, da flere 
og flere bor alene eller i små 
lejligheder i de større byer.

Guillaume Lasnier og Erik Halse bød Hvidvare-Nyt velkommen i showroomet i Vallensbæk.
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GROUPE SEB HÆVER 
NIVEAUET MED WMF

Han forklarer, at WMF er en vigtig 
satsning for Groupe SEB, både inter-
nationalt, men også på det nordiske 
marked, da brandet udfylder et vigtigt 
hul i porteføljen, nemlig high-end 
kategorien.

”WMF passer ind i strategien for 
Groupe SEB på den måde, da virksom-
heden har ønsket at have et mærke, der 
giver adgang til et mere premium-ori-
enteret segment, der ligger i top-25% af 
prisstigen. Det segment og de forbruge-
re har vi tidligere ikke kunnet adressere 
med eksisterende mærker som Tefal, 
Krups og OBH Nordica. Det er det, der 
er baggrunden for, at koncernen har 

HISTORISK VIRKSOMHED
Grundlaget for WMF blev lagt i 1853 i Geislingen an der Steige, Tyskland. Virksom-
heden startede som et metalværksted. Virksomheden voksede sig hurtigt større  
og i 1880 fusionerede den med en anden tysk virksomhed under navnet Württem- 
bergische Metallwarenfabrik. WMF.
 I 1900 var virksomheden blevet verdens største producent og eksportør af metal- 
redskaber til husholdningen, især i Jugendstil. I dag er virksomheden kendt for  
både køkkenredskaber og husholdningsapparater og hører siden 2016 under franske 
Groupe SEB.

købt WMF med et globalt perspektiv, 
for ambitionen er, at WMF skal udbre-
des lige så globalt, som Groupe SEB er.”

Denne strategi passer ifølge Erik 
Halse også ind i de nordiske forhold.

”Også i Norden har vi et behov for at 
kunne adressere de øvre prissegmenter 
og premium-segmentet. Det er en global 
strategi, som også passer godt ind i for-
hold til de nordiske omstændigheder.”

En af måderne, hvor WMF skal ad- 
skille sig fra de øvrige brands hos  
Groupe SEB, er salgskanalerne.

”WMF er et tysk premium-brand og 
har altid gået den vej, og det er den 
samme strategiske ambition, der ligger 

for de lande, de opererer i. Det betyder, 
at her i Norden, er det specialhandelen, 
som er vores forhandler-målgruppe. 
Det drejer sig om butikker som Imerco, 
Værsgo, Kop & Kande, samt stormagasi-
ner som Magasin, Salling og Illum. Det 
skal sikre, at vi bevarer premium-positi-
oneringen”, fortæller Erik Halse.

Derfor har Groupe SEB i Norden også 
to vidt forskellige tilgangsmåder til 
deres produkter, hvor strategien for et 
premium-brand som WMF adskiller  
sig markant fra andre produkter i sorti- 
mentet.

Ifølge Erik Halse er WMF en vigtig  
satsning for Groupe SEB, da det hen- 
vender sig til en anden målgruppe end  
eksempelvis OBH Nordica, hvilket af- 
spejles i både salgskanaler, men også i 
materialevalg og design.

”Dog er det ikke mere en satsning, 
end at det er der, hvor WMF allerede er 
i dag, for i dag finder man allerede kun 
WMF i de kanaler, som vi også i frem-
tiden vil fokusere på. Strategien er, at 
gøre WMF mere synlig i butikkerne og i 
mediebilledet, end brandet er i dag.”

Med WMF kommer Groupe SEB til at 
kunne levere hele den nødvendige pal-
lette til specialhandlen med mærke- og 
produkt-differentiering  i alle forbruger-
segmenter på markedet. ”Det vil gøre 
det nemmere for forhandlerne sammen 

WMF’s design bærer tydeligt 
præg af brandets tyske ophav.

FIRE MOMENTER MED MAD
WMF skal kunne følge forbrugeren 
hele vejen fra forberedelse af maden 
over tilberedningen til selve måltidet.  
• PREPARING: For det første skal
 forberedelserne til tilberedningen
 kunne klares med WMF-køkken-
 redskaber, typisk knive og andre
 redskaber.
• COOKING: For det andet skal mål- 
 tidet kunne tilberedes med WMF-
 produkter – gryder, potter og 
 pander. 
• DINING: For det tredje skal mål-
 tidet kunne indtages med WMF- 
 bestik. 
• DRINKING: For det fjerde skal 
 de tilhørende drikkevarer serveres 
 i WMF-glas, karafler og kander. 

Herved skal WMF adskille sig fra 
andre producenter af småapparater 
og give en helhedsoplevelse omkring 
maden.

▲
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med os at kunne sammensætte det opti-
male sortiment”, fortæller Erik Halse. 

TYSK IDENTITET

Groupe SEB købte WMF af en kapital- 
fond i 2016 og har valgt at beholde de-
sign og udvikling i WMF’s tyske hjemby, 
Geislingen an der Steige, hvor  
virksomheden har en stor grad af auto-
nomi, da den ifølge Erik Halse er en 
sund virksomhed, hvor det er afgørende 
at beholde produkternes særkende.

”Da vi søger en premium-positione-
ring, er vi klar over, at det kræver noget 
andet af produktet end den alminde-
lige tilgang, og der er design et meget 
væsentligt element. Hos WMF er design 
noget, der er tænkt ind i produktet helt 
fra starten, når produktet bliver define-
ret som et projekt.”

”Design og udvikling foregår derfor 
stadig i Tyskland, og det er vigtigt, at  

WMF bevarer den tyske identitet”, for- 
tæller Erik Halse, der også understreger,  
at da man overtog WMF, var det en 
sund og velfungerende virksomhed med 
sin egen identitet, som man fra Groupe 
SEB’s side vil videreudvikle og udbygge.

”Groupe SEB er en stor, international  

WMF KITCHENminis henvender sig til det stigende antal singler og til de mindre 
køkkener i storbyerne.

Ifølge Guillaume Lasnier og Erik Halse 
er WMF med til at fuldende Groupe 
SEBs sortiment

GROUPE SEB 
OPRUSTER I NORDEN
Med købet af OBH Nordica i 2015 fik 
Groupe SEB en stærk position i Norden. 
Dette er en del af Groupe SEB’s strategi  
med at positionere sig på lokale markeder 
gennem opkøbet af stærke, lokale brands.
Men hvor OBH Nordica er et bredt brand, 
så vil Groupe SEB med WMF styrke deres 
position i et højere segment, hvilket blandt 
andet afspejles i, at WMF kun distribueres 
i lokale specialiserede kæder med pro-
dukter til køkkenet samt i stormagasiner 
som Magasin, Salling og Illum.

multi-brand koncern, hvor den samme 
organisation i mange tilfælde håndte-
rer flere mærker. Men man har valgt 
at fastholde WMF-organisationen i 
Tyskland som en selvstændig forret-
ningsenhed. Dem, der står for produkt-
udvikling og design hos WMF, arbejder 
uafhængigt af resten af Groupe SEB 
for at sikre, at man fastholder det, som 
WMF skal være og skal stå for”, fortæl-
ler Erik Halse.

Det afspejler også, hvordan SEB vil 
drive WMF i fremtiden, hvor man vil 
sikre, at man kan fastholde den position 
i markedet, som de søger.

I samme ånd har man for at sikre den 
bedst mulige opstart på det nordiske 
marked udstationeret en tysk brand 
activation manager fra WMF i Danmark 
for at sikre, at WMF i norden holder 
sporet i forhold til WMF som brand.
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Siemens Hvidevarer

Kom hjem til verdens
bedste kaffe. Din egen.

Find din favorit i EQ-serien på siemens-home.bsh-group.com/dk
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BS
H

 g
ro

u
p 

er
 in

d
eh

av
er

 a
f 

va
re

m
æ

rk
el

ic
en

s 
fr

a 
Si

em
en

s 
A

G
.



AF NATALIE DAMM & HENRIK EGEDE

Dag ud og dag ind ser vi energimær-
ker – i butikkerne, på nettet og – 
især – når vi er på jagt efter en ny, 

god hvidevare til hjemmet.
Energimærket, som nu har været 

kendt i hele Europa i næsten 25 år, har  
været til eksamen i bogen ”Mærk din 
forretning” hos forfatterne Jakob Zeu- 
then og Lars Ludvigsen.

Var mærket nervøst inden eksamen,  
var der ikke den store grund til det. 
Energimærket består og vil også frem- 
over, efter 2019 i re-skaleret form, 
været et super-vigtigt pejlemærke i den 
daglige handel for forbrugere, forhand-
lere og for producenter.

KUN 6 PCT. TROR PÅ 

PRODUCENTER

Zeuthen og Ludvigsens nye bog tager i 
alt 51 mærker i det danske marked til 
eksamen. 

Fælles for mærkerne er, at de funge-
rer som en brobygning fra producenter 
til kunder. ”Mærkning er kunsten at 
overføre et dokumenteret, bæredygtigt 
budskab på en enkel, troværdig og sym- 
bolsk måde”, som der filosofisk står i 
bogens indledning.

Producenter kan man nemlig ikke 
stole på i sig selv. I en europæisk under- 

ENERGIMÆRKET 
BESTÅR EKSAMEN!

søgelse fra 2016 viser det sig, at kun  
6 pct. af forbrugere har tillid til bud- 
skaber, der formidles af virksomheder. 
Hele 69% benytter ifølge Dansk Er- 
hvervs befolkningsundersøgelse fra 
samme år mærker som et beslutnings-
parameter ved indkøb. 

Forfatterne mener, at ”øget uafhæn-
gig mærkning vil vokse de kommende 
år” og lægger blandt flere trends vægt 
på to: mærkerne lægger sig foran lov- 
givningen og ”presser markedet”. Og 
flere mærker vil blive globale.

ENERGIMÆRKET: 

RELEVANT OG OFFICIELT  

Af alle 51 mærker sniger hvidevare-
branchens energimærke sig ind på en 
respektabel 11. plads, når det gælder 
”mærkernes samlede værdi”, baseret på 
troværdighed og markedsværdi.

Flere af mærkerne i Top 10 er ret 
lokale, fx det danske økologimærke 
eller den nordiske svane, så man kunne 
godt mene, at energimærket reelt har 
større effekt, end forfatterne faktisk 
giver udtryk for. 

Konkret scorer energimærket særde- 
les højt på ”relevans” og det at være  
”officielt”, dvs. kontrolleret af myndig- 
heder. Troværdighed, kendskab og 

markedsværdi er også høj, transparens 
derimod lavere. Mærket er, som anført, 
ikke globalt, men det burde nok anfø-
res, at det står særdeles stærkt i Europa, 
hvor 80% af forbrugere kender mærket. 

Som forbedringspotentiale anføres 
”øget kontrol af producentoplysninger” 
– noget, som bl. a. produktdatabasen i 
forbindelse med de reviderede energi-
mærker i 2019 vil rette op på.

MÆRKE – OG BOG – BESTÅR

Energimærket består – men i bogen nok  
kun med et 7-tal med pil op. Det er god- 
kendt i det perspektiv, at mærket snart  
udkommer i en nyere, opdateret ud-
gave. 

Bogen? Den består også. Høj karakter 
for grundighed og et fint helhedssyn  
på et meget komplekst emne, der in- 
volverer producenter, forhandlere, for- 
brugere – og hele kloden. Skulle der 
trækkes ned fra 12-tallet er det, fordi 
energimærket gennem mange år har 
præsteret lidt bedre og lidt mere tro-
værdigt, end bogens strenge forfattere 
lægger op til …

Lad os se, om det re-skalerede ener-
gimærke ikke klarer sig endnu bedre 
til re-eksamen, d’herrer Zeuthen og 
Ludvigsen indstiller til prøve.  

FAKTA 
Energimærkning er obligatorisk for følgende appara-
ter: køleskabe, frysere, ovne, emhætter, opvaskema-
skiner, vaskemaskiner, tørretum- 
blere, støvsugere, lyskilder, lys- 
armaturer, fjernsyn, varme- 
pumper, vandvarmere, varmt- 
vandsbeholdere, kedler til varme- 
anlæg, klimaanlæg og elpærer.

JAKOB ZEUTHEN 
OG LARS LUDVIGSEN 
MÆRK DIN FORRETNING. 
Håndbog i strategisk brug af mærker. 
246 sider, Forlaget IIB.  
Jakob Zeuthen er miljøchef hos 
Dansk Erhverv. 
Lars Ludvigsen er journalist og 
PR-konsulent. 
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AF JAKOB LARSEN MEDGYESI

Mere end 5.000 medarbejdere fra 
kædens butikker rundt om i  
Norden deltog i løbet af de to 

uger, som messen varede, og målet var  
vanen tro at uddanne branchens dyg-
tigste medarbejdere – og det skete ved 
lige dele oplæring og inspiration på et 
gigantisk messe-areal i Oslo. 

Oplæringen foregik i klasseværelser, 
hvor de nyeste produkter og features 
blev demonstreret og forklaret. Alt sam- 
men med det for øje at klæde medarbej-
derne bedst muligt på, så de kan give 
kunderne kompetent og god rådgivning. 

NORDENS STØRSTE MESSE: 

170 LEVERANDØRER PÅ 6.000 M2

Men der foregik ikke kun undervisning 
i klasselokaler. 

En stor del af Elgigantens CAMPUS-
konference bestod i år af udforskning 
og inspiration i den mere end 6.000 m2  

 
store messe-hal, hvor over 170 leveran-
dører udstillede deres nyeste produk-
ter. Det drejede sig om alt det nyeste 
indenfor forbrugerelektronik, hvideva-
rer og små-elektriske produkter. Flere 
produkter blev også decideret lanceret 
på messen, så Elgigantens medarbej-
dere var blandt de første til at stifte 
bekendtskab med dem. 

”Vi tror på, at man lærer bedst, når 
man har det sjovt samtidig. Derfor har 
vi kombineret den mere traditionelle 
klasseundervisning med en masse 
spændende messe-aktiviteter og en stor 
fælles middag og fest om aftenen, så 
der er lejlighed til at slappe af og hygge 
sig med kolleger på tværs af de forskel-
lige Elgiganten-butikker,” siger adm. 
direktør i Elgiganten Peder Stedal. 

Han fortsætter: ”Campus-messen er 
et koncept, som vi ved at vores medar-
bejdere er enormt glade for, og det står  

 
som et årligt højdepunkt i kalenderen.  
Jeg tør godt sige, at der er tale om et 
kursus lidt udover det sædvanlige – alt 
sammen med det for øje at vi efterføl-
gende også kan give vores kunder en be-
tjening der er udover det sædvanlige,” 
siger Peder Stedal. 

STÆRKT SAMARBEJDE MED 

LEVERANDØRER

Peder Stedal sender samtidig en stor 
ros videre til de mange engagerede 
leverandører, der udstillede og hjalp 
til med at gøre CAMPUS-messen til 
virkelighed.

”Hvert eneste år er det en stor fornø-
jelse at se den massive opbakning, som 
vi får fra vores mange gode leverandø-
rer og partnere. Det er helt unikt at vi 
sammen kan skabe nogle rammer, som 
er helt i særklasse for vores medarbej-
dere,” siger Peder Stedal. 

ELGIGANTEN AFHOLDT 
NORDENS STØRSTE MESSE
Hvert år afholder Elgiganten en kæmpemæssig intern messe indenfor elektronik, 
hvidevarer og små-elektriske produkter, som de kalder CAMPUS.  I år løb 
arrangementet af stablen i Oslo i juni.

På CAMPUS fik deltagerne 
mulighed for at få erfaring 
med et bredt udvalg af 
produkter.
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Sommer i Danmark, ferietid og skønt vejr. Det gælder bare om 
at komme ud under åben himmel. Den bedste måde at opleve 
på er fra en cykelsadel. Sanserne skærpes, og hvis cyklen 
tilmed er el-drevet, kan du komme længere omkring og med 
større oppakning.

Danmark er en cykelnation i særklasse. Der er masser af 

muligheder for at opleve naturen med vind i håret. En cykel 
larmer ikke og bruger nul benzin. Vælger du en eldrevet 
model, kommer du tilmed længere omkring på færre kræfter. 
Blæsevejr og større afstande er som skabt for elcyklen. 

KRAFTIG OG EKSKLUSIV ELCYKEL

Witt har lanceret en serie af elcykler i så lækkert 
og eksklusivt, dansk design, at du ikke på nogen 
måde kan se, at der er tale om eldrevne cykler. 
Udelukkende bestående af kvalitetskomponenter, 
og hvor næsten alle løse dele er integreret i stellet.

Cyklernes centermotor, som er placeret 
omkring kranken, betyder, at cyklen trækker på 
pedalerne i stedet for hjulene, hvilket giver et 
meget mere komfortabelt og naturligt tråd samt 
en optimal fordeling af vægt og balance. 

Motorkraften er imponerende. På flere af Witt 
E-bikes modellerne er det maksimale omdrej-
ningsmoment oppe på 90 Nm (svarende til en 
lille bil!), og en speciel teknologi sørger for at give 
ekstra hjælp, jo mere kraft, du selv lægger i dit 
tråd.

WITT: OPLEV SOMMEREN PÅ ELCYKEL

Hvor tit står du ikke og stirrer ind i køleskabet med åben dør og 
prøver at finde ud af, hvad du skal lave til aftensmad? Eller for at 
få et overblik over, hvad du har i køleskabet, så du kan lave din ind-
købsliste? To ting der både spilder unødvendig energi og forkorter 
levetiden på madvarerne i dit køleskab. InstaView’s tonede glasdør 
bliver gennemsigtig, når du banker to gange på den, hvilket gør 
din hverdag lettere og holder din mad friskere i længere tid. Køle-
skabet er perfekt til foodier, der elsker at vise deres køleskab frem 
samt til familier og den designbevidste forbruger. Nu kan du også 
få InstraView i en luksuriøs sort udgave.

Køleskabet, med dets frontpanel af glas, lyser op når du banker 
på det to gange. På den måde, kan du nemt se ind i køleskabet og 
få et overblik over dine madvarer uden at du behøver åbne køle-
skabslågen hver gang. Det gør din hverdag lettere. Og du forlænger 
samtidig madens holdbarhed, fordi den ikke eksponeres for tempe-
raturforskellene, når køleskabsdøren åbnes og lukkes. 

ONE SIZE FITS ALL – BÅDE TIL FOODIER, FAMILIER OG 

DEN DESIGNBEVIDSTE FORBRUGER

Muligheden for at se ind i køleskabet er ikke kun praktisk for 
familier, men også et elegant og anderledes indretningselement 
for den designbevidste forbruger. Når du kommer hjem fra træning 
eller inviterer dine venner hjem til drinks, har du direkte adgang 
til koldt vand og is med den indbyggede vandtank eller vandtilslut-
ning.

InstaView fås i sort med vandtank uden vandtilførsel eller med 
muligheden for at tilslutte vand.

LG INSTAVIEW – KIG IND I DIT KØLESKAB 
UDEN AT ÅBNE KØLESKABSLÅGEN

▲
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LGs seneste innovation inden for tøjpleje, LG Styler, er produktet til dig, der elsker 
din garderobe. Det smarte dampskab renser de fleste typer tøj nemt og hurtigt,  
fjerner uønskede folder og allergener og har en buksepresse i døren! Som om det 
ikke var nok, kan du også bruge LG Styler til mild tørring af tøj i skrøbelige mate-
rialer. LG Styler tager sig ganske enkelt af din garderobe på en ny måde, og vil helt 
sikkert hjælpe dig i din hverdag.

MILD TØJPLEJE TIL DINE FAVORITTER I SKABET

LG Stylerens tøjplejesystem er et must-have til modeentusiasten. Ved hjælp af LG 
TrueStreamTM-teknologien, får du 20-minutters-programmer, der opfrisker dit tøj 
med damp. Opfriskningsprogrammet fungerer ligeså godt på skrøbeligt tøj. Med en 
LG Styler derhjemme er det slut med at sende dine jakkesæt, bluser og jakker til rens.

Skabet laver damp fra en aftagelig vand- 
beholder i bunden af skabet. Under program-
met vibrerer bøjlerne, mens dampen trænger 
ind i tøjet og på den måde forsvinder dårlig 
lugt fra tøjet samtidig med, at folderne på 
tøjet bliver glattet ud. 

FJERNER ALLERGENER AF ENHVER 

SLAGS

I de fleste hjem er der masser af mider og 
støv. Om foråret og om sommeren er der pol-
len, for ikke at nævne husdyrene, der fælder 
over det hele. Den fantastiske sommerperio-
de med de lange, varme dage er ofte en hård 
periode for dem, der lider af allergi. LGs 
dampteknologi, TrueStreamTM fjerner op til 
99,9 procent af alle allergener som pollen, 
mider og dyrehår. Ideelt for allergikere. 

DET KAN DEN OGSÅ …

Med den smarte buksepresse i døren, kan du 
hurtigt få skarpe pressefolder før du skal på 
arbejde eller til fest. Hvis du har behov for 
at tørre sarte tøjstykker, som cardigans eller 
sko, er der en hylde til det i bunden af skabet.

LG holder key-note på IFA 2018

LG’s CEO, Jo Seong-Jin og teknisk direktør, Dr. I.P. Park, 
holder en fælles åbningstale på IFA 2018, hvor de præsenterer 
deres vision for LGs ThinQ-strategi for kunstig intelligens. Det 
er første gang begge direktører holder en hovedtale på IFA. 

Jo Seong-Jin vil give sit syn på, hvordan LGs AI-strategi kom-
mer til at forandre kundernes liv baseret på en unik filosofi om 
en åben platform, et åbent partnerskab og åbne forbindelser.

Dr. Park vil vise, hvordan denne teknologi kommer til live 
i hverdagsprodukter som køleskabe, TV og vaskemaskiner, 
samt hvordan LG’s åbne AI-strategi skaber fordele for kun-
derne takket være dets fokus på at give kunden mere kontrol 
og bekvemmelighed.

”Hovedtalen på IFA giver 
CEOs og andre ledende 
medarbejdere en global 
medieplatform til fremad-
rettede ideer og strategier” siger Jens Heithecker, vicedirek- 
tør for Messe Berlin Group og executive director for IFA.  
”LG har været, og vil fortsat være, en vigtig global aktør  
inden for kunstig intelligens, og derfor er vi meget glade for, 
at Jo Seong-Jin og Dr. Park vil give hovedtalen ved åbningen 
af IFA til august.”

Jo Seong-Jin, en veteran hos LG gennem 40 år, var tidligt  
af den overbevisning, at kunstig intelligens bedst kunne  
udnyttes på forbrugermarkedet gennem husholdningspro- 
dukter. 

KUNSTIG INTELLIGENS PÅ IFA

TIL DIG, DER ELSKER DIN GARDEROBE!

RED DOT AWARD 
FOR FJERDE ÅR I 
TRÆK

SMEG – det nyeste medlem i APPLiA 
Danmark – er inde i en stime, når det 
gælder Red Dot Awards.

Da juryen uddelte prisen i maj 2018 
vandt SMEG for fjerde år i træk Red 
Dot Award priser. Tre produkter tiltrak 
sig i år juryens opmærksomhed: Linea 
ovnen (SFP6102TVS), det fritstående 
komfur A1-9 samt Dolce Stil Novo blast-
chller (SAB4604N). 

Red Dot har etableret sig som en in-
ternationale anerkendt pris for god de-
sign. I år konkurrerede flere end 6000 
produkter i et stort antal kategorier.

Vinderne af Red Dot-priser kan glæde 
sig over inkludering i Red Dot-årbogen, 
i udstilling på Museum of Essen samt 
forskellige ”on-tour initiativer”.

SMEG (den italienske virksomhed 
portrætteret i Hvidvare-Nyt 1-2018) 
har siden firmaets grundlæggelse haft 
fokus på funktionelle produkter med 
god design. 
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MASTERY 
RANGE

Den helt nye AEG Mastery Range arbejder  
sammen med dig på en helt unik måde for at bringe 
din madlavning op på et højere niveau.

Stjernekokke, hjemmekokke, amatører og profes-
sionelle. Alle har sin smag angående den perfekte 
temperatur på f.eks. et godt stykke kød.

AEGs nye dampovn SteamPro forstår præcis hvad 
du vil have, og hvordan du vil have det!

Læs mere på aeg.dk/taste

Kombineret 4-i-1 kombi  - 
damp indbygningsovn med 
SousVide tilberedning.  

En multifunktionsovn i stål  
med betjening via premium 
navigationshjul med touch  
og farvedisplay.

Martin Hylleborg,
Køkkenchef ved  
Restaurant “Rebel”
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TRÆT AF RØG I KØKKENET?

THERMEX PLASMEX FILTER
Et høj-effektivt elektronisk filter, der kan monteres på alle nye og ældre emhætter med 
motor. Med PLASMEX filter kan du placere kogeplade og emhætte, hvor det er mest hen-
sigtsmæssigt i forhold til indretningen af køkkenet. Forventet vedligeholdelsesfri op til 10 år. 
Spar udgiften til aftræk, og lad varmen blive i huset.

Se produktblad: www.thermex.dk/produkt/869/plasmex-filter

RENERE KØKKENMILJØ GRØNNERE PLANET BEDRE ØKONOMI

•  Ren luft returnerer 
til køkkenet.

•   Op til 96,5 % af 
lugtpartiklerne 
opfanges af 
Plasmex filtret.

•  Udsugningluften 
fra emfanget.

•  Tilsluttes 
stikkontakt.

•  Elektroder lader 
lugtpartikler, som 
derefter opfanges 
af filteret.

•  Automatisk 
aktivering ved 
start af emhætte.

Til væghængt emfang med 
Plasmex-skjuler-boks.

Til indbygning i  emfangets kanal. 
Væg eller frithængende. Min. 
dimension kanal: 250 x 250 mm

Til frithængende emfang med 
Plasmex-skjuler-boks.

Til indbygning i skab med indbyg-
get emfang.

SÅDAN INSTALLERES ET PLASMEX FILTER
Thermex Plasmex filter kan både benyttes til nye emfang og eftermonteres på eksisterende.




