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Skriftlig eksamen i  
Afsætningsstrategi 

 
 

4 timers skriftlig prøve 
 
 

Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i 
bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med 
følgende omtrentlige vægte: 

 

 Opgave 1 40% 

 Opgave 2 20% 

 Opgave 3 30% 

Opgave 4 10% 

 I alt 100% 

 

 
Til prøven er alle hjælpemidler tilladte – også elektroniske. 

Der må ikke foretages opkobling til eksterne kilder. 
 

 
Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement  

jf. bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tirsdag den 7. januar 2014 
                                                                                                        Kl. 14.00-18.00 
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Du er tilknyttet som konsulent for Ecco og Du skal hjælpe ledelsen med at afklare nogle 
spørgsmål af strategisk art. 
 
 
Virksomheden i dag 
ECCO Sko A/S er en dansk koncern, der producerer sko og an-
dre lædervarer. Virksomheden blev grundlagt af Karl Toosbuy i 
1963 i Bredebro i Sønderjylland, og i dag ejes koncernen af 
grundlæggerens datter, Hanni Toosbuy Kasprzak. I oktober 2011 
åbnede Ecco butik nummer 1.000 i Minneapolis i USA, og samlet 
set har koncernen en salgskapacitet på mere end 4.000 salgsste-
der globalt set. Omsætningen var i 2010 på 6,11 mia. kr., og koncernen beskæftigede 
17.537 ansatte. 
 
Ecco var det første skomærke, hvor varemærket blev indfældet som relief i skoenes sål,  
en nyskabelse inden for skobranchen. Langt hovedparten af produktionen sælges uden for 
Danmark, og den største omsætning ligger i Europa. Koncernen satser også i høj grad på 
Asien og Amerika, og samlet set er de repræsenteret i 94 lande verden over. I Danmark 
kan Ecco sko findes i de fleste sko forretninger – ofte i en shop-in-shop. 
 
Salgsaktiviteter og butiksnet er opdelt i 3 regioner Nordamerika, Asien og Stillehavsområ-
det samt Europa, Mellemøsten og Afrika. De tre regioner repræsenterer tilsammen over 90 
markeder - eller næsten halvdelen af verdens lande. Ecco distribuerer via grossister, de-
tailhandel og e-handel. 
 
Filosofien er, at ”skoen skal følge foden” og ikke omvendt. Det  ideen at producere sko, 
der kombinerede innovativ teknologi, godt håndværk, skandinavisk design og en viden om 
fodens fysik. 
 
Ledelse og økonomi 
Ecco er fortsat et familiejet selskab og det betragter de som en fordel, fordi kontrollen af 
produktion og udvikling er lettere at  styre, når der ikke er eksterne aktionærer eller andre 
interessenter at tage hensyn til. Ledelsen omfatter President Dieter Kasprzak – som er gift 
med ejeren Hanni Toosbuy – en vicepræsident for Finance, vice præsident for Brands  & 
Products, vicepræsident for Production og vice præsident for Global Sales. Ecco beskæf-
tiger over 20.000 personer fra 50 nationaliteter.  
 
Ecco styrker sin tilstedeværelse på mange internationale markeder for at reducere sin hi-
storiske afhængighed af det nordeuropæiske marked, som på 4. år stagnerer som følge af 
finans- og lånekrisen. Det asiatiske marked udgør 23,3%, det nordamerikanske marked 
udgør 17,9% og det europæiske/afrikanske marked udgør ”kun” 56,6%. 
 
Ecco lægger vægt på at have både et socialt og miljømæssigt ansvar1. Men Ecco er, lige-
som alle andre virksomheder, nødt til at holde omkostningerne under kontrol. I Berlingske 

                                            
1 Som producent af læder og sko forbruger vi naturlige ressourcer hver dag. I takt med væksten i produkti-
onskapaciteten, sikrer vi, at vi indfører miljøvenlige metoder og teknologi. 
Løbende forbedringer bliver foretaget fra alle vinkler, fra medarbejder drevne miljø initiativer til investeringer i 
fornybar energi, til ændrede processer for at reducere brugen af ressourcer. 
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den 13.11 står: ” Med lukningen af en fabrik i det nordlige Thailand står 1.150 lokale uden 
job. Til gengæld udvider Ecco produktionen på moderniseret fabrik nær Bangkok. . . . .  
Ecco blev ramt af oversvømmelse i 2011 og har siden investeret i modernisering af fabrik-
ken i Ayutthaya 80 km nord for Bangkok. . . . . . Ifølge thailandske medier skal en del af 
forklaringen på konsolideringen også forklares med en stigning af mindstelønnen i Thai-
land, som trådte i kraft i år.” 
 
Ifølge Berlingske i 2011, udtalte den daværende direktør: ”Ansatte i sønderjyske Ecco er 
for ufleksible og dårlige til at gribe globaliseringens muligheder. Det mener skoproducen-
tens nye topleder, 37-årige Michael Hauge Sørensen, der henter udenlandsk arbejdskraft 
til Udkants Danmark”. Måske er det som konsekvens heraf, at i hovedkontoret er 20 natio-
ner repræsenteret i dag? 
 
Fra 2008 til 2012 er omsætningen i Ecco  vokset fra DKK 5.374.142 til DKK 8.061.236 og i 
samme periode er overskuddet vokset fra DKK 527.399 til DKK 683.672. (tusinder).  
 
Udvikling i sortimentet 
Virksomheden fik sit gennembrud i 1978 med bløde sko og med 
skonavne som ”Joke”, ”Free” og ”Time”. Der var tale om nyskabel-
ser indenfor design og funktion. Ecco’s sko var anderledes end an-
dre sko. Både såler og skoens overdel var bløde, sålerne var flade 
og de så lidt ”fritidsagtige” ud. Det gav virksomheden et image, der 
svarede til 70’ernes antiautoritære stil, men da 80’ernes yuppier 
blev toneangivende, blev Ecco tilsvarende efterladt i fortiden. 
 
For at gøre op med det lidt ”fodformede” image introducerede Ec-
co en helt ny serie, som blev kaldt ”Business”. Der var tale om et 
ret smalt sortiment af brune og sorte sko, som i højere grad ligne-
de andre sko. De var syet på en lidt anden måde, men en forbru-
ger kunne næppe se forskellen. Sidenhen er sortimentet er vokset 
helt enormt og udvidet til sko og støvler til alle mulige lejligheder 
og funktioner til børn, kvinder og mænd.  
 
På web-sitet er sortimentet opdelt på mænd, kvinder og børn og derudover på sæson. In-
denfor de enkelte områder kan der være sandaler, sko, støvler, løb, outdoor og golf. Disse 
fordeles yderligere på størrelser og farver. Så Ecco konkurrerer på ganske mange områ-
der, og er ofte oppe imod specialiserede skovirksomheder, som enten fokuserer på be-
stemte målgrupper eller udvalgte produktområder. 
 
Virksomheden er kommet langt siden starten i 1963 
Virksomheden blev startet på ”bar mark” i Bredebro i Sønderjylland i 1963 og producerede 
i starten sko til kvinder under mærket Venus. I slutningen af 70’erne kom gennembruddet 
med skoen ”Joke”, som blev fulgt af andre sko, som var bløde og bøjelige og dermed an-
derledes.  
  
I 80’erne blev Ecco international og etablerede egen produktion i Portugal og licenspro-
duktion i Japan og i Cypern og i dag producerer Ecco ca. 80% af produktionen på egne 
fabrikker i Portugal, Slovakiet, Thailand, Indonesien og Kina. Ca. 20% produceres på li-
cens af virksomheder i bl.a. Indonesien, Kina og Indien. 
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90’erne bragte en udvidelse af sortimentet i form af Kids, Golf og Performance sko. Desu-
den byggede Ecco sit eget research og design center kaldet Futura og i 2009 blev R&D 
centret etableret i Portugal. 
 
Ecco åbnede sin første Flagship butik i 1998 på Oxford Street i London, og i 2009 lance-
rede Ecco et nyt koncept til løbesko kaldet BIOM. I 2010 blev det til den første Performan-
ce Speciel butik i Shanghai i Kina. 
 
Ecco’s sportssko fik øget popularitet i 2010, da den Ecco sponserede golfspiller Fred Cou-
ples fik medieomtale for sine Ecco ”Golf Street” sko i Masters Turneringen. 
 
Ecco har et mål om at vokse med 10% på det Europæiske marked og med 18% på det 
Asiatiske marked. 
 
Ecco Leather 
I 1995 startede Ecco produktion og salg af håndtasker, 
lædervarer og tilbehør til pleje og vedligeholdelse af 
læderprodukter. Produkterne er designet ud fra den 
samme filosofi som skoene og bærer Ecco’s mærke. 
 
Som en af de få skovirksomheder designer og produce-
rer Ecco – næsten - alle sine sko, har egne butik-
ker og med Ecco Leather råder Ecco over egne 
garverier - som den eneste skoproducent. Siden 
1985 har ECCO Leather udviklet sig til en af ver-
dens største producenter af kvalitetsskind med 
egne garverier i Holland, Thailand m.fl. Garverier-
ne fremstiller skind til andre end Ecco, f.eks. bilfa-
brikker, sports- og lædervarevirksomheder. Garv-
ning er en temmelig forurenende proces, og Ecco 
arbejder derfor med i udviklingen af procedurer, 
der skal reducere garveprocessens miljøpåvirk-
ninger. 
 
Digital strategi 
I Googles søgeresultat skriver Ecco: ”Ecco is a global leader in innovative comfort footwe-
ar for men, ladies and kids”. Websitet er udbygget og indeholder bla. en video, der handler 
om ”How we make a shoe” og om skandinavisk design, om natur og naturlighed og om 
design. Men ikke meget om fødder. 
 
Topmenuen har 4 indgange; Style, Sport, Collection og Company. Under Collection kan 
man se, at Ecco producerer tasker, bælter, skotilbehør og pleje og vedligeholdelsespro-
dukter. På andre sider viser Ecco modeeksempler og moderigtige billeder af fuldt påklæd-
te personer – med fodtøj, der passer. Der er næppe tvivl om, at Ecco markerer sig med 
udsagn om mode og sæson og på den måde understøtter virksomhedens brandværdi. 
 
www.shopeu.ecco.com er adressen på Ecco’s officielle internetforretning. Den har klare 
søgemuligheder, er koblet til betaling med kort og har karakteren 9,1 på Trustpilot – ud af 
10 mulige. 
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Distributionen i Danmark 
Der sælges for over DKK 4 mia.  sko i danske skobutikker og en stor del af salget går 
igennem kæder. Der er 6 kapitalkæder med ca. 80 butikker og 5 frivillige kæder med ca. 
300 butikker. Derudover sælger dagligvarebranchen og sportsbutikkerne for ca. DKK 2 
mia. Og da markedet anses for at være lukrativt har også udenlandske kæder kig på 
Danmark. Især 2 kæder har som mål at konkurrere på pris, idet de mener, at der er plads i 
lavprissegmentet for sko. Det kan udsætte Ecco for et pres, hvor  kæderne kan favorisere 
egne mærker eller private labels. Ecco indgår f.eks. ikke i sortimentet hos Deichmann. 
 
Skobutikker var i gamle dage ret fantasiløse. Skoene lå i æsker og var stablet op langs 
væggene og personalet fandt blandt æskerne de forskellige modeller i et forsøg på at 
ramme kundens smag og størrelse. Disse butikker er – som så mange andre – ændret og 
udviklet til selvbetjening. Men stylingen er ikke rigtig fulgt med. Der er ofte tale om en ked-
sommelig opstilling af sko efter størrelse og opdelt i mænd, kvinder og børn. 
 
Derfor har Ecco oprettet egne butikker og mange andre steder etableret shop-in-shop for 
at sikre sig, at skoene bliver præsenteret bedst muligt. I Ecco egne butikker afspejler ind-
retningen en skandinavisk designkultur. I de forskellige kæder er mærkeidentiteten svære-
re at styre og Eccos kobling til skandinavisk design og naturlighed forsvinder let i alminde-
lige opstillinger af sko. 
 
Konkurrenter  
En hurtig optælling viser, at der findes over 150 aktive skomærker i på det danske marked.  
En stor del af disse mærker er ret ukendte og sælges i prisområdet DKK 500 – 1000. 
 
De fleste kendte mærker inkl. Ecco, sælges i prisområdet DKK 800 – 2000, og nogle er 
nævnt nedenfor. 
 
Geox er en italiensk konkurrent, der opererer internationalt. Geox er 
en ledende leverandør af sko som er vandtætte og åndbare og be-
regnet til uformel og afslappet anvendelse. Geox har udtaget over 60 
patenter og satser målrettet på teknologier, der understøtter dette. 
 
Geox havde i 2012 en omsætning på DKK 6.057.154 og et overskud på DKK 665.250 (tu-
sinder) og kan betegnes som markedsudfordrer. 
 
Lloyd er en tysk konkurrent har produceret et stort sortiment af sko og støvler til herrer og 
damer i 125 år og lægger netop nu vægt på moderne design, der udvisker grænserne mel-
lem business og fritid. Hovedproduktionen finder sted i Sulingen i Tyskland, men der pro-
duceres også på Malta og i Rumænien. Fabrikken i Sulingen er topmoderne og kan uden 
videre variere produktionsvolumen med 25%. Lloyd er ISO certificeret og det sikrer en høj 
kvalitet af et produkt, som gennemgår 120 operationer og indeholder 150 forskellige dele. 
 
Timberland er en amerikansk  konkurrent med et snæ-
vert sigte. Sortimentet omfatter både sko og tøj er tydeligt 
orienteret mod det ”barske” fritidsliv.   
 
Sportssko og sko, der ligner sportssko, er vokset til et 
kæmpemarked i takt med den almindelige afslappede 
påklædningsstil. Inspirationen fra Bill Gates og Steve Jobs er til at få øje på. Blandt de 
kendte mærker er Nike, Addidas, Reebook, Hummel, Puma og Patrick. 
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Dockers, Dr. Martens, Harley Davidson, Caterpillar og Levis er mærker med et ud-
præget internationalt brand og en kraftig mærkeidentitet. 
 
En stor del af markedets skomærker i de billigere sortimenter (150-300 kr.)anvender 
kunststofmaterialer og lægger ikke så meget vægt på selve designet. Skoene skal ikke 
pudses og sålerne kan ikke udskiftes efter slitage. Skoene bliver slidt eller blot forældet og 
derefter skiftet ud.  
 
Derudover findes et marked for dyrere sko i prisområdet 3.000 – 10.000 og dertil et meget 
lille marked for endnu dyrere håndsyede sko. 
 
Moderne teknologi har gjort det let at etablere nye mærker. Enten fordi eksisterende tøj-
mærker eller andre mærker udvider via brand extension til sko eller fordi designere sim-
pelthen designer en serie og får produktionen startet i Kina og etablerer en web-shop bak-
ket op af kommunikation på alle medier. 
 
Andet 
Som andre store mærker arrangerer Ecco også events og 
arbejder med et socialt sigte. Et eksempel er Ecco 
Walkathon, som efterhånden er veletableret. På Facebook 
kan man se, at Ecco er i dialog med brugerne om blandt 
andet at finde steder, hvor Ecco Walkathon kan arrange-
res. Deltagerne går enten 6 eller 10 km, og for hver kilome-
ter donerer Ecco 1 Euro til velgørende formål. 
 
Men der har også være problemer. I 1998 havde Ecco kvalitetsproblemer idet sålerne skil-
te ad efter kun få års anvendelse. Ecco har ændret på fabrikationen, men der er muligvis 
stadig problemer. I 2013 tilbyder det Amerikanske Ecco website i hvert fald kunderne en 1-
årig garanti mod at sålerne falder af eller smuldrer. 
 
 
Spørgsmål 1: (40%) 
Gennemfør en grundig strategisk analyse af Ecco og inddrag både in- og eksterne forhold. 
Dog undtaget konkurrenceanalysen, som gennemføres som spørgsmål 2. 
 
Spørgsmål 2: (20%) 
Udarbejd en grundig konkurrenceanalyse med inddragelse af et bredt teoriområde. 
 
Spørgsmål 3: (30%) 
Beskriv strategiske vækstmuligheder for Ecco, og diskuter relevansen af Ecco Leather 
som SBU. 
 
Spørgsmål 4: (10%) 
Diskuter lovligheden af at butikskæder som f.eks. COOP, Dansk Supermarked o.l. evt. 
Ikke vil forhandle Ecco sko 
 
 
Dette er en eksamensopgave, som er udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængelige kilder. Synspunkter 
og mål er ikke nødvendigvis udtryk for de pågældende virksomheder.

 



Eksamensopgave Akademiuddannelserne (AU) Afsætningsstrategi 
Januar 2014 

 
 Side 7 af 8 

 

 
Bilag 1 
Et kundecitat ECCO har stadig et image som værende fodformet komfort uden design, hvilket er lidt ærgerligt da de faktisk har nogle fede sko, støvler, stiletter og ballerinaer til kvinder. De sidste 5 år har de virkelig oppet sig og prøver at ændre dette image. Selvfølgelig kan man se, at det ikke er Christian Louboutin stiletter, men synes stadig de har et ganske udmærket udvalg.    For nogle år siden købte jeg et par fede ECCO Ballerinaer på udsalg (har ikke lige 800-900 kroner som er normalprisen) og siden da har jeg sværget til ECCOs sko - og komforten er bare bedre, tidligere hav-de jeg problemer med at jeg fik ondt i fødder og ryg hvis jeg gik langt, det døjer jeg ikke længere med.      Min søn har også fået et par ECCO vinterstøvler, så ved jeg at kvaliteten er i orden og at han ikke får kolde tæer. Godt nok så synes jeg at 600 kroner er lige i overkanten, så købte dem selvfølgelig på ud-salg.     Jeg går altid ind i denne store shop på strøget, udvalget er stort og servicen er til ug med kryds og bolle. Jeg er fast kunde    - når der altså er udsalg. 
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