12

Virksomheder
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Globalt bureau
etablerer Amazonafdeling i Danmark
Et internationalt agentur satser med
reklamespecialist og Amazon-konsulent
på at vinde markedet inden for rådgivning om Amazon-salg i Norden

Hartmann’s
Signaturvedhæng
fra kr. 39.500,-

der indsamler data, med personlig rådgivning. De kalder
sig selv markedsledende og
var også nogle af de første,
der begyndte at arbejde med
at sælge rådgivning om at udnytte Amazons markedsplads
bedst muligt.

Det store potentiale
Af Peter Høyer

WHITE DIAMOND
COLLECTION
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et tyske Amazon-konsulenthus Factor-a starter
en afdeling op i Danmark. I
samarbejde med en dansk itvirksomhed og
reklamespecialist, Quantads,
er målet at skabe
en veletableret
platform, der rådgiver virksomheder til at sælge
deres produkter bedst muligt
gennem Amazon. Både Quantads og factor-a er ejet af det
internationale digitale agentur
Dept Agency.
“Vi er tidligt ude med at
etablere Factor-a i Danmark.
Men det er en del af vores dna
at være frontløbere. Når Amazon går ind i de nordiske lande,
vil vi være klar med vores folk
her. Vi samarbejder om at levere rådgivning til alle nordiske lande og vil nu række ud til
dem fra Danmark,” siger adm.
direktør i Quantads Lasse
Rasmussen.

Quantads har tidligere erfaringer med at markedsføre
sine produkter på Google. De
vil nu bruge de erfaringer og
deres netværk af kunder til
at samarbejde med Factor-as
ekspertise inden for salg på
Amazon.
Tyske Köln-baserede Factor-a har på tre år skabt en
virksomhed med 100 medarbejdere. Udover at starte kontor i Danmark har de for nylig
etableret sig i London, Zürich
og Amsterdam og har Paris og
USA i kikkerten.
“Amazon tilbyder i bund og
grund blot en platform. For
dem er det lige meget, om det
er Sonys eller Samsungs tv,
der bliver solgt flest af. Men
hvis Samsung vil være mere
succesfulde end Sony og sælge
mere, kræver det, at du håndterer de operationelle opgaver
rigtigt. Det er det, vi har specialiseret os i at rådgive om,”
siger adm. direktør for Factor-a
Marc Aufzug.
Den tyske virksomhed kombinerer intelligent software,

Blandt porteføljen af kunder
har Factor-a virksomheder
som Black & Decker, Dyson
og luksusbrandet Mont Blanc.
Ifølge Lasse Rasmussen fra
Quantads vil der i løbet af de
næste to-tre år blive ansat
mellem 20 og 30 til at håndtere de nordiske virksomheder.
Han vurderer desuden, at det
vil skabe en vækst i omsætningen på omkring 20 mio. kr.
Prisen for en helårskontrakt

Adm. direktør i Quantads Lasse Rasmussen og adm. direktør
i Factor-a Marc Aufzug.
Foto: Steven Achiam

Kom til vurderingsdage i Nordhavn ...
Vintagesmykker Armbåndsure
Hammerslag:
30.000 kr.

Hammerslag:
22.000 kr.

Hammerslag:
48.000 kr.

Tirsdag den 9. oktober kl. 14 -17

Torsdag den 11. oktober kl. 15 -18

Vi sætter fokus på danske og internationale
juvelerer som Cartier, Bulgari, Tiffany & Co.,
Georg Jensen og Ole Lynggaard samt
art deco og belle époque smykker.

Vi er lige nu på udkig efter ure fra internationale mærker som Patek Philippe, Audemars
Piguet, Vacheron Constantin, Breguet, Urban
Jürgensen, Heuer, A. Lange & Söhne, Rolex
og Omega.
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med et pilotprojekt, som er
standarden i Factor-a, er mellem 60.000 og 70.000 euro,
hvilket svarer til ca. 500.000 kr.
Og troen på, at forretningen
vil spire, er stærk.
“Folk i Danmark har endnu
ikke oplevet den voldsomt eksplosive vækst, som Amazon
bringer. Vi har set på to-tre år,
at Amazon har øget sin markedsandel til omkring 50 pct.
i Tyskland. Det er helt vildt,”
siger han og fortsætter:
“Amazon har omkring 2
pct. af markedet for e-handel
i Danmark. Vi oplever, at der er
en masse virksomheder, som er
i tvivl, om de skal bruge Amazon eller ej. Nogle vil udsætte
det og lade andre være frontløbere. Men så snart, Amazon
kommer til at sidde på 30 pct.
af markedet, kommer det helt
sikkert til at ændre sig, siger
Lasse Rasmussen.
For Marc Aufzug er det muligheden for at accelerere sine
salg, der bør tiltrække kunder
til Factor-a.
“Når man markedsfører sig
via Google, kan det indimellem
tage mellem et halvt til et helt
år at få gode søgeresultatspositioner og muligvis højere
salg. Her kan vi skabe de samme resultater på et par uger
og nogle gange på et par dage.
Salgsvæksten er altid meget
signifikant og hurtigtudviklende,” siger Marc Aufzug.
peho@borsen.dk
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