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Rejsebranchen skal fange forandringerne 

- SkiGroup har fået vejledning af InnovationsAgenterne omkring innovation og nytænkning 

Kundernes købsadfærd ændrer sig, og det samme gør deres krav til produkterne. For at fan-

ge forandringerne skal rejsebranchen endnu tættere på kunden og samtidig hente sparring 

og inspiration uden for branchen. 

Det mener John Brügmann, direktør for SkiGroup, Skandinaviens største arrangør af skirejser. 

Han har fået hjælp af InnovationsAgenterne til at navigere i en branche i hastig forandring. 

- Kravene til os som rejsearrangør ændrer sig hele tiden. I løbet af de seneste to-tre år 

har kundernes købsadfærd f.eks. ændret sig markant. Udviklingen i de digitale tekno-

logier betyder, at kunderne i mindre grad kontakter os over telefonen. I stedet foregår 

det over nettet, via chat og mail. Desuden tilgår kunderne i stigende grad vores hjem-

mesider via mobile enheder. Her skal vi følge med og tilpasse hjemmesiderne, så de 

fungerer optimalt på de mobile platforme. 

InnovationsAgent Annette Skyt gennemførte i foråret et Innovationstjek hos SkiGroup. Hendes 

anbefalinger har givet John Brügmann et overblik over de punkter, der kræver særlig opmærk-

somhed og forandringsparathed. Han bruger Innovationstjekket som et pejlemærke til at styre 

virksomheden gennem de udfordringer, der er på vej. 

- Annette har bl.a. anbefalet, at vi får en endnu tættere dialog med vores kunder. Når 

man som os arbejder med skirejser hver eneste dag, så er der meget, man tager for gi-

vet, og som ikke nødvendigvis er logisk for vores kunder. For eksempel de forkortelser 

som anvendes på sengefordelingen i værelserne. For os i dagligdagen er de logiske, 

men for vore gæster kan de til tider være svære at forstå. Det er kun en detalje, men 

det siger alligevel noget om, at vi måske har brug for at se vores forretning gennem 

kundernes øjne, endnu mere end vi allerede gør nu. InnovationsAgenten har givet os 

nogle gode redskaber til at styrke dette kundefokus. 

En anden anbefaling gik på at kigge ud over rejsebranchen og lade sig inspirere af udviklings-

tendenser i andre brancher. Derfor vil John Brügmann fremover opdyrke nye netværk, bl.a. 

inden for service-innovation og oplevelsesøkonomi.  

- Vi har brug for at kigge ud over vores egen branche. For eksempel tror jeg, at det sti-

gende fokus på miljø og bæredygtighed generelt i samfundet også vil smitte af på kun-

dernes krav til en skirejse. Vores kunder vil efterspørge mere information om den sam-

lede miljøpåvirkning af den rejse, de bestiller. Vi skal være klar til at imødekomme det-

te behov hos kunderne og finde en god måde at kommunikere om denne problematik 

- f.eks. ved at se på, hvordan man gør i andre brancher. 



Ifølge John Brügmann skal både SkiGroup og resten af rejsebranchen udfordres konstant, net-

op fordi kundernes adfærd og krav til produktet ændrer sig hele tiden. Innovationstjekket har 

givet ham et overblik over de aktuelle udfordringer og samtidig nogle redskaber at tackle dem 

med, bl.a. ved at aktivere et bredere og større netværk, samtidig med et endnu skarpere fokus 

på kundekontakt og brugerinddragelse. 

Lige nu er der særlig god grund til at kridte skoene. Ifølge John Brügmann er der nemlig en 

markant stigning i det private forbrug på vej. Han vurderer, at de sidste efterdønninger af kri-

sen har fortaget sig, og at forbrugernes købelyst, ikke mindst når det gælder skirejser, er tilta-

gende. 


