
NY LEGETØJSKÆDE I 
STÆRKT SAMARBEJDE
Kids Coolshop buldrer frem med nye legetøjs-
butikker i et presset marked, hvor konkurren-
cen er stor. Kæden er begyndt at installere 
elektroniske prisskilte i de fysiske butikker. 
Prisskiltene er koblet til en stærk e-handels-
motor og skal være med til at sikre konkurren-
cedygtige priser på tværs af alle kanaler.

Kids Coolshop blev lanceret i 2017 gennem et 
unikt samarbejde mellem et fysisk legetøjsu-
nivers og onlineforretningen Coolshop.com. 
Hos Kids Coolshop i Horsens, tidligere en del 
af Legekæden, har man solgt legetøj i over 40 
år. Sammen med fem af landets største Lege-
kæden-butikker, valgte ejeren af Horsens-bu-
tikken, Søren Westenholtz Nielsen, at indgå et 
indkøbs- og markedsføringssamarbejde med 
Coolshop og etablerede herigennem Kids 
Coolshop som Danmarks nye legetøjskæde.

- Med Kids Coolshop sikrer vi den rette kombi-
nation af fysiske butikker med en stærk e-han-
delsmotor og en af Danmarks største indkø-
bere af legetøj. Samtidig kan vi drage fordele 
af Coolshops mangeårige erfaring med et hy-
permoderne system til salg, lager, logistik og 
online kundeservice, fortæller Søren Westen-
holtz Nielsen. 

I kraft af Kids Coolshops samlede indkøbsvo-
lume, kan Kids Coolshop være først med det 
allernyeste legetøj. Samtidig har legetøjskæ-
den turde gå andre veje i markedsføringen af 
Kids Coolshop. 

VIL GERNE SMELTE E-HANDEL 
OG FYSISK HANDEL SAMMEN

Udover den fysiske butik i centrum af Horsens, 
så har Søren Westenholtz Nielsen også solid 
erfaring fra nethandel og derfor var det også 
naturligt at tage næste skridt i forhold til at 
smelte de to verdener endnu mere sammen 
– og installere elektroniske prisskilte hos Kids 
Coolshop.

- Vi valgte helt enkelt at investere i elektroniske 
prisskilte til vores fysiske butik, så vi kunne få 
muligheden for at reagere langt hurtigere og 
koble priser i butikken til priserne på Coolshop.
dk, siger Søren Westenholtz Nielsen.

Koblingen mellem nethandlen og det tradi-
tionelle købmandsskab giver mulighed for at 
skabe den rette kombination for kunderne hos 
Kids Coolshop. Mange af butikkerne har ople-
vet stor vækst i både størrelse, indtjening og 
salg efter at være blevet en del af Kids Cools-
hop. I dag er Kids Coolshop landsdækkende 
med 16 butikker i Danmark.

www.delfi.com 
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FLEKSIBEL LØSNING 
– KAN UDVIDES EFTER BEHOV

I modsætning til andre systemer med elektro-
nisk prisskiltning, så tilbyder løsningen fra Del-
fi Technologies et 100% online setup med en 
let infrastruktur, hvor man blot har brug for en 
trådløse antenne og en mobil-app for at kom-
me i gang. Den trådløse antenne står for en 
tovejskommunikation mellem de elektroniske 
prisskilte og butikssystemet. Når der kommer 

en prisændring online på Coolshop.com, bliver 
prisen automatisk også ændret på det pågæl-
dende produkt i den fysiske butik.

- Fordelen ved systemet fra Delfi Technologies 
er at vi kan udvide efter behov. Vi kan blot kob-
le flere elektroniske prisskilte til hvis vi ønsker 
det. Rent praktisk er vi startet på et udvalgt 
sortiment i butikken og så udvider vi løbende til 
andre varer, som det lige passer ind, forklarer 
Søren Westenholtz Nielsen.

NY FORRETNINGSMULIGHED 

For nylig opstod muligheden for nye lokaler tæt 
på Kids Coolshop butikken i Horsens. Søren 
Westenholtz Nielsen greb muligheden for flere 
kvadratmeter, som skulle bruges til at koncen-
trere sig om et større udvalg inden for gaming, 

gadgets og computertilbehør. Derfor åbnede 
man i slutningen af august 2020 en helt ny 
specialbutik under navnet Games N’ Gadgets.

Den nye butik bugner af spil og tilbehør fra de 
bedste leverandører på markedet med de al-
lernyeste produkter for gamere og legesyge 
folk. Samtidig kan man også finde masser af 
specielle brætspil og gadgets samt populære 
figurer fra kendte film, serier, spil og meget 
mere. 

Man har fra start valgt at installere elektroniske 
prisskilte i hele Games N’ Gadgets butikken, 
som er koblet til Coolshop.com. Butikken kan 
besøges på Hospitalsgade 11 i Horsens, tæt 
på Kids Coolshop-butikken.

OM KIDS COOLSHOP

Kids Coolshop er Danmarks nye legetøjs-
kæde. De første butikker åbnede under Kids 
Coolshop navnet i 2017 og i dag er 16 lege-
tøjsbutikker en del af kæden. Bag Kids Cools-
hop kæden ligger den stærke e-handelsmotor 
Coolshop.com. Via fælles indkøb opnår Kids 
Coolshop en meget stor indkøbsvolume. Det 
er med til at sikre, at Kids Coolshop kan reage-
re lynhurtigt på trends og være først med det 
allernyeste lejetøj.

www.delfi.com 


