
FREMTIDENS BUTIK 
ER ÅBNET I LYNGBY
Den 16. juni 2020 slog RetailTech Lab dø-
rene op for et nationalt testcenter i Lyngby 
Storcenter. Her skal ny teknologi til detail-
branchen afprøves i tæt samspil mellem 
iværksættere, detailhandlen og forbrugere. 
En af samarbejdspartnerne er it-virksomhe-
den Delfi Technologies.

Dansk detailhandel halter bagud i digitalise-
ringen. Samtidig mangler iværksættere, med 
en god idé til branchen, en testplatform, der 
understøttes af forskere samt uddannelses- 
og vidensinstitutioner. Derfor etableres nu et 
nationalt RetailTech Lab i Lyngby Storcenter 
i et samarbejde med stærke lokale og natio-
nale partnere. 

En af partnerne er Delfi Technologies – en 
dansk virksomhed med kontorer i hele 
Europa, der leverer digital teknologi til detail-
handlen, sundhedssektoren, lager, industri, 
mm. I tæt samarbejde med RetailTech Lab 
viser Delfi Technologies, hvordan man kan 
binde den fysiske detailhandelsoplevelse 
sammen med online oplevelsen ved hjælp af 
digitale prisskilte. 

UNDERSTØTTE HANDLEN OG 
OPLEVELSERNE FOR KUNDERNE

På åbningsdagen var en udvalgt kreds og 
pressen inviteret. Her klippede Brian Mikkel-
sen, Dansk Erhverv og Tommy Ahlers, Fol-
ketinget snoren til RetailTech Lab i Lyngby 
Storcenter sammen med Charlotte Mark, 
Microsoft.

I en pressemeddelelse fortæller borgmester i 
Lyngby-Taarbæk Kommune og næstformand 
i Vidensbyen, Sofia Osmani:

- Lyngby er en stærk handels- og uddannel-
sesby. Derfor er det oplagt at placere et nati-
onalt testcenter her, så forskere, butikker og 
handlende kan få erfaringer med fremtidens 
teknologier i detailhandlen. Det kan være 
med til at skabe nye muligheder, hvor tek-
nologien kommer til at drive og understøtte 
handlen og oplevelserne for kunderne. Vi 
glæder os til resultaterne.

ØGE ANVENDELSEN AF NY 
TEKNOLOGI

Målet er at øge anvendelsen af ny tekno-
logi i branchen og samtidig hjælpe danske 
iværksættere på vej. Iværksættere med en 
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god idé til branchen fra intelligente alarmer 
til virtuelle prøverum eller nye betalings- og 
leveringsløsninger får nu et levende labora-
torium at teste i. Projektet er et toårigt udvik-
lingsprojekt støttet af Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse.

RetailTech Lab vil blandt andet arbejde med 
spørgsmål som:

• Hvordan ser fremtidens detailhandel ud?

• Hvilke kompetencer skal fremtidens ar-
bejdskraft have i branchen? 

• Hvordan får vi bedre integration mellem 
de fysiske butikker og online oplevelsen? 

• Hvordan skaber vi et tæt samarbejde 
mellem innovatører og detailbranchen? 

• Hvordan skaber vi levende handelsbyer?

National sandkasse og udstillingsvindue
Håbet er, at den danske detailhandel vil 
tage RetailTech Lab til sig og sørge for at få 
mest muligt ud af det. At de danske iværk-
sættere vil se labbet som en unik mulighed 

for at teste deres løsninger sammen med 
detailhandlen og ikke mindst at få kundernes 
feedback.

- RetailTech Lab skal være en national 
sandkasse og et udstillingsvindue, hvor vi 
kan teste løsninger i et tæt samarbejde med 
forskere, studerende, iværksættere – og bor-
gere. Vi glæder os til rulle labbet ud i byen 
og invitere interesserede fra hele landet med 
ombord, fortæller Marianna Lubanski, direk-
tør i Lyngby-Taarbæk Vidensby.

OM RETAILTECH LAB

RetailTech Lab er etableret af partnerne 
bag Vidensbyen i Lyngby, en not-for-profit 
forening med over 80 medlemmer placeret 
i og omkring DTU. Netop den konstellation 
som objektiv, bredt forankret medlemsor-
ganisation der består af virksomheder, ud-
dannelsesinstitutioner, kommunen og andre 
organisationer, betyder, at alle kan være 
med i labbet. Data og analyser fra labbet vil 
komme alle brugere og deltagere til gode. I 
hele landet.
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