
Tysklands uudnyttede potentiale
Selv om vertikale kæder og store online butikker som Amazon, Zalando og
stormagasiner indtager stadigt større dele af de centraleuropæiske markeder, er der
stadig et hav af muligheder for danske modebrands på det tyske marked. Det vurderer
en dansk rådgiver i internationalisering.

"Det tyske marked er meget mere end et nærmarked domineret af stormagasiner og vertikale kæder,"
mener internationaliseringsrådgiver Mette Marie Georgi Nørgaard.

Hun har de seneste 20 år arbejdet med at internationalisere den danske modebranche og har
undervejs blandt andet været udstationeret 3 år i Tyskland.

Potentiale i mellemstore byer 
Som stifter af og rådgiver i konsulentbureauet MEG vejleder hun dagligt virksomheder i mode- og
designbranchen i veje til ny vækst og udvikling på de internationale markeder.

Ifølge Mette Marie Georgi Nørgaard kan danske modebrands med fordel rette blikket mod de tyske
såkaldte "Mittelzentren". Byer med 150.000-300.000 indbyggere som eksempelvis Magdeburg,
Osnabrück, Oldenburg, Moers, Mannheim, Erlangen, eller Minden.

Stærke regionale butikker 
Tysklands mellemstore byer er nemlig i højere grad end storbyerne præget af stærke, regionale
multibrand-butikker og professionelle selvstændige detailhandlere.

Ifølge den tyske tekstildetailhandels (BTE - Bundesverband des deutschen Textileinzelhandels)
seneste opgørelse var der i sidste år 22.000 tøjvirksomheder i Tyskland, hvoraf flere har filialer.

Samtidigt viser fagmagasinet TextilWirtschafts ugentlige statistikker for omsætning, at de mellemstore
byer (Mittelzentren) oftest løber med sejren i forhold til omsætning i storbyer som Berlin, Hamburg,
Köln, Frankfurt, eller München.

Storbyer domineret af kæder 
Derfor skal man som modeleverandør passe på ikke at undervurdere markedspotentialet i de
mellemstore tyske byer i sin iver efter at slå igennem i storbyerne, advarer Mette Marie Georgi
Nørgaard.



"Når danske brands vælger at fokusere på de tyske storbyer, hvor mode og design på bedste vis
møder det internationale publikum, så venter der dem en mur af vertikale kæder, som vi ser det i for
eksempel Storbritannien.

Stadig plads i markedet 
Men ser vi alene på det tyske detailhandelsnet og de tyske modeagenturer, som til stadighed driver
en forretning baseret på salg til selvstændige detailhandlere, så er der endnu plads i markedet til at
entrere med en distributionsstrategi rettet mod detailhandlen uden for storbyerne," siger hun.

Og den vurdering er hun ikke alene med.

En række tyske modeagenturer, som hun samarbejder med har i øjeblikket fuldt fokus på at
bearbejde Tysklands mellemstore byer, som de ser et uudnyttet potentiale i. Det gælder blandt andre
to agenturer inden for modens midterste og øvre prissegment, som hun netop har aflagt besøg i
Düsseldorf.

Grundigt forarbejde nødvendigt 
Det er dog langt fra nemt at få hul på det tyske marked, også selv om man arbejder sammen med det
rigtige salgsagentur, som har netværk til detailhandlere uden for storbyerne, understreger Mette Marie
Georgi Nørgaard.
 
"Tyskland er stadig Europas mest konkurrencefyldte marked. I princippet er der ingen der venter på
dit brand", siger hun og tilføjer:

”Men når du som brand ’læser’ markedet, sætter dig ind i kulturen og fokuserer dine resurser og
produkter til markedet, så er der store muligheder. Det gælder om at få klarlagt potentialet for dit brand
helt ned på kundeniveau, region for region inden en entré eller relaunch.

På mange måder giver det roen til at arbejde seriøst med markedet. Du ved hvad der skal til, hvor
langt du er nået, og hvornår markedet giver din virksomhed det ønskede afkast," siger hun.

Lokale detailhandlere som nøgle 
En af Mette Marie Georgi Nørgaards samarbejdspartnere til projekter i Tyskland er Christiane
Hartmann.

Hun er konsulent i den tyske modebranche og har flere års erfaring med blandt andre IC Companys’
mærker i Tyskland. Hun bekræfter mulighederne i Tyskland og billedet af den stærke, professionelle
detailhandler, der kan bringe danske brands ind på markedet.

Samtidigt er flere stormagasiner, som Peek & Cloppenburg, Breuninger, Engelhorn og Ludvig Beck,
altid på jagt efter nye brands for at være i konstant udvikling, mener Christiane Hartmann. Og
tendensen er ifølge hende, at de tyske indkøbere fortsat har øje også for skandinaviske brands.

Læs også 
Tysk modesalg op i gear 
B&B bliver, alligevel, i Berlin
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