
WOW-EFFEKT PÅVIRKER
BUNDLINJEN HOS 
DANMARKS STØRSTE 
HAVECENTERKÆDE 
Udrulningen af elektroniske hyldeforkanter 
er i fuld gang hos Plantorama, som forventer 
både økonomiske- og driftsmæssige fordele 
ved at udskifte papirhyldeforkanterne i alle 
kædens havecentre. Medarbejderne skal 
have mere tid til kunderne, og det skal være 
lettere at styre kampagner på tværs af have-
centrene.

Plantorama har i dag 11 oplevelsescentre 
fordelt over Jylland, Sjælland og Fyn. Alle 
steder bliver der installeret elektroniske 
hyldeforkanter, som skal sikre opdaterede 
priser, hele vejen rundt.

I tillæg til at skabe en grønnere profil, så er 
forventningerne også blevet indfriet, når det 
kommer til at skabe en positiv indflydelse på 
kundeoplevelsen samt medarbejdertilfreds-
heden, fortæller Heidi Paaske Christensen, 
der er projektkoordinator hos Plantorama 
og som har været involveret i projektet med 
elektroniske hyldeforkanter helt fra start:

- Vi har fået indfriet vores forventninger til en 
løsning, der både kommer vores kunder og 
medarbejdere til gode. Medarbejderne sparer 

meget tid, især ved kampagnestart og slut, 
og kan i højere grad fokusere på kunderne, 
efter vi er begyndt at implementere elektroni-
ske hyldeforkanter i vores havecentre.

BEDRE OPLEVELSER TIL KUNDERNE

Plantorama er i dag et udflugtssted for hele 
familien. I de forskellige havecentre spænder 
udbuddet af oplevelser vidt, og man finder 
her alt fra velbesøgte dyrecentre til kaffeba-
rer og legeområde. 

Plantorama i Hillerød er et af de havecentre, 
der nu har fået elektroniske hyldeforkanter. 
Også her mærker man den store tidsbespa-
relse i hverdagen, som kan bruges på at 
skabe endnu bedre oplevelser for kunderne. 

- I takt med at vi sparer mere tid i hverdagen, 
nu hvor alle priserne automatisk bliver opda-
teret via elektroniske hyldeforkanter, så kan 
vi i stedet bruge tiden på vores kunder. På 
den måde kan vi skabe en endnu bedre op-
levelse når kunderne kommer på besøg hos 
os, siger Rasmus Schultz, der er afdelingsle-
der i dyrecenteret hos Plantorama Hillerød.

WOW-EFFEKTEN – 
DEN SOM KUNDERNE HUSKER

Når alt kommer til alt, handler det om at ska-
be en wow-effekt, så kunderne husker deres 
besøg.
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- Hvis vi kan være med til at skabe en 
wow-effekt, så er der en højere sandsyn-
lighed for at kunderne kommer igen. Det er 
naturligvis også noget som i sidste ende vil 
være med til at påvirke vores bundlinje, siger 
Heidi Paaske Christensen.

OM PLANTORAMA

Plantorama er Danmarks største kæde af 
oplevelsescentre med et stort udvalg til 
have, bolig og dyr. Plantorama er et dansk 
familieforetagende med centre i hele lan-
det. Det første center blev grundlagt tilbage 
i 1987 i Egå ved Århus med et sortiment af 
stueplanter. I dag spænder Plantoramas 
sortiment vidt; haveplanter og stueplanter, 
jord og gødning, havekrukker og skjulere, 
brugskunst og boliginteriør samt dyretilbehør 
og levende dyr.
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