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4-dobbelt gazelle vil løfte kontormøbelbranchens online-salg 

Torben Møller begyndte i 2009 som den første at sælge kontormøbler via webshop. Siden er 

hans virksomhed Dencon Center vokset fra 1 til 12 medarbejdere og har scoret 4 Gazeller 

undervejs med den specialudviklede webshop kontormoebler.dk som salgslokomotiv. Nu vil 

Torben Møller rulle sin webshop-løsning ud til andre spillere i kontormøbelbranchen. Inno-

vationsAgenterne har været med på rejsen. 

Dencon Center er en af et stigende antal handels- og servicevirksomheder, der satser offensivt 

på online-salg. Virksomheden er et godt eksempel på, hvordan man udvikler sin virksomhed til 

at tackle den nye digitale virkelighed:  

Førhen foregik salget primært på traditionel vis med kundebesøg af en indretningskonsulent. 

Nu er nettet blevet en vigtig salgskanal, der supplerer konsulentbesøgene og virksomhedens 

tre fysiske butikker. Kun halvdelen af virksomhedens tolv ansatte har fortsat fokus på kontor-

indretning. De øvrige arbejder med bl.a. it, logistik og procesoptimering. InnovationsAgenterne 

har vejledt virksomheden i dens satsning på stærke it-løsninger og digital optimering af den 

samlede værdikæde.  

Fra møbelmand til it-mand 

Selv om Torben Møller stadigvæk er kontormøbel-købmand med hud og hår, så har han med 

tiden tilegnet sig stor ekspertviden om e-business. Han kan uden problemer snakke med om 

søgemaskineoptimering, konverteringsrater, splittest og andet, der er afgørende for god for-

retning på nettet. For det er nemlig på nettet, forretningsmulighederne og væksten ligger, og 

derfor vil Torben Møller nu tilbyde sin webshop-løsning til andre aktører i kontormøbelbran-

chen.  

- Mange af mine kolleger har udmærkede hjemmesider, men de mangler en velfungerende 

webshop. Den kan jeg tilbyde, og et samarbejde vil kunne øge både deres og min forretning, 

forklarer direktøren.  

Finjusterer konstant 

- Vi har opbygget en stærk kompetence inden for online-salg af kontormøbler, og vi arbejder 

konstant på at finjustere vores webshop. Du skal kende kundernes adfærd i shoppen. F.eks. 

skal kunden kunne se, præcis hvad hun bestiller, og derfor er der billeder af alle de mange 

tusind produktvarianter i shoppen, med farver, træsorter osv. Når man så har valgt en reol i en 

bestemt farve, så vises det korrekte billede af varen på skærmen, uden ventetid. Ventetid ko-

ster nemlig kunder, og derfor er hastighed og brugervenlighed afgørende for en velfungerende 

webshop. 

 



Ifølge Torben Møller er Dencon Centers webshop unik, i og med at den tekniske løsning mulig-

gør en meget detaljeret variantstyring af hvert produkt. Men samtidig understreger han, at 

shoppen kun er en del af den samlede it-løsning. Bag den ligger systemer til ordrehåndtering, 

bestilling, fakturering og regnskab, så hele værdikæden er på plads på én digital platform. Net-

op derfor mener Torben Møller, at der vil være stor interesse for webshop-løsningen hos kol-

leger i branchen. Allerede nu har to butikker sagt ja til at blive en del af kontormoebler.dk. Det 

er Haubjerg og Bo Bedre Erhverv. Syv yderligere forventes at følge inden sommerferien. 

Innovationstjek kickstartede proces 

Torben Møller søgte i foråret 2010 hjælp hos brancheforeningen FDIH (Foreningen for Dansk 

Internet Handel), som satte ham i forbindelse med InnovationsAgenterne. InnovationsAgen-

terne tilbyder gratis Innovationstjek til små og mellemstore virksomheder med henblik på at 

identificere teknologidrevne udviklingsmuligheder. 

- Mødet med InnovationsAgenterne var en øjenåbner for mig og en betydelig del af den er-

kendelsesproces, jeg har været igennem for at nå hertil, hvor vi er i dag. Innovationstjekket 

kick-startede det procesoptimeringsforløb, vi har været igennem, i forhold til webshoppen og 

vores interne processer, forklarer Torben Møller. 

Med hjælp fra FDIH og InnovationsAgenterne har Dencon Center fået hjælp til teknologisk 

innovation, så udfordringerne i forhold til teknologi og interne processer ikke spænder ben for 

væksten. 

Fremtidsplaner 

Ud over at tilbyde sin webshop-løsning til kolleger i branchen har Torben Møller også andre 

vækstplaner. Snart udvides shoppen med en tysk og engelsk version, og et showroom i Ham-

borg er på vej. Samtidig følger Torben Møller fortsat den nyeste udvikling inden for e-business 

- et område der forandrer sig lynhurtigt, lige nu bl.a. med baggrund i big data.  

Torben Møller ser f.eks. på muligheden for, at næste generation af webshoppen kan tilpasse 

sit udseende og funktionalitet, alt efter hvilken type kunde der klikker ind på den. Ud fra big 

data på kunde, branche og adfærd kan man tilpasse siden mest logisk og brugervenligt for 

kunden. Derfor vil sekretæren i Esbjerg og investeringsrådgiveren i København måske i fremti-

den møde hver sin kontormøbel-webshop med forskelligt indhold, udseende og funktionalitet. 


