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Juryen bag  
Danske RetailTech 
Partnerskabspris:

Charlotte Mark, Mana-
ging Director, Microsoft 
Development Center 
Copenhagen
Klavs Hjort, SVP Growth & 
Impact, Danske Bank
Marianne Thellersen, 
Koncerndirektør for Inno-
vation og Entreprenør-
skab, DTU
Mette Hjerrild Holm, 
Founder, Retailarkitekten
Rolf Kjærgaard, CEO, 
Vækstfonden
Om Danske RetailTech 
Partnerskabspris
RetailTech Lab i Lyngby 
Storcenter uddeler årligt, 
i samarbejde med Danske 
Bank, en pris for et part-
nerskab mellem en retai-
ler og en startup, der har 
gjort sig særligt bemær-
ket i form af udvikling af 
tech-løsninger inden for 
retail. Danske RetailTech 
Partnerskabspris går til et 
partnerskab, der har gjort 
noget helt enestående 
eller særligt for at frem-
me innovative tech-løs-
ninger til retailbranchen.

Tjek altid Rejseplanen, før du rejser

Ny køreplan  
Nye muligheder

Ny køreplan på Kystbanen
Fra søndag den 12. december gælder ny køreplan for Fjern- & 
Regionaltog. Det giver nye muligheder for dig, der rejser med 
Kystbanen.

•   Hurtigtog hvert 15. minut i dagtimerne mellem Helsingør  
og København H.

•   Flere tog først på aftenen og lidt færre tog sent om aftenen  
og om natten. 

•   Tog fra Helsingør kører skiftevis til Roskilde og Næstved  
men ikke længere til Sverige.

•   I 2022 mulighed for tog to gange i timen mellem Nivå og  
CPH Lufthavn. 

Se, hvad den nye køreplan betyder for dine rejser på  
dsb.dk/kystbanen

NAVNE Det blev til en 3. plads 
for det lokale firma AB Handic 
Help ApS i sidste uge på ’Rehab 
Scandinavia messen’ i Bella-
centeret. Prisen modtog virk-
somheden for et nyt produkt, 
som kan bryde isolationen for 
især mennesker med demens.

“Et af de største problemer 
man kan opleve i forholdet til 
mennesker med demens, er 
den manglende nærværende 
relation og kontakt og dermed 
også problemer med at indgå i 
et meningsfuldt samvær,” for-
tæller Anne-Marie Brummer-
stedt fra AB Handic Help ApS.

Produktet hedder ’Crdl 
[Cradle]’ og er interaktiv vel-
færdsteknologi, der oversætter 
berøring mellem mennesker 
til lyd. Gennem intuitive bevæ-
gelser og samvær inviterer Crdl 
til kontakt mellem mennesker.

Produktet er udviklet af det 
hollandske firma Crdlt B.V og 
samarbejdet med det danske 
firma betyder, at Crdl snart kan 
være at finde på en institution 
i Danmark.

“Crdl kan hjælpe med at 

bryde den sociale isolation 
for mennesker, der normalt 
har svært ved kommunika-
tion eller social interaktion, 
såsom mennesker, der lider 
af demens, autisme, menta-
le handicap eller synshandi-
cap - og deres pårørende. Og 
designet er smukt og inviterer 
til berøring og nysgerrighed,” 
skriver AB Handic Help ApS i 
en pressemeddelelse. Jk

Lokalt firma 
hjælper 
patienter 
med demens
Det lokale firma AB Handic Help er 
blevet hædret for et nyt produkt, der 
kan bryde isolationen for især men-
nesker med demens

Af Signe Steffensen

PRIS Du er måske stødt på 
RetailTech Lab i I Lyngby Stor-
center. En eksperimenterende 
forretning, hvor handelsdri-
vende, producenter, forskere 
og iværksættere kan mødes og 
teste gode ideer til udvikling 
af nye teknologiske løsninger 
i detailhandlen.

Tirsdag den 16. november 
bød – udover kommunalvalg 
– på prisuddeling i RetailTech 
Lab. 

Danske RetailTech Part-
nerskabspris skulle for første 
gang uddeles til et partnerskab 
mellem en retailer og en star-
tup - en pris, som er opstået i 
et samarbejde mellem Science 
City Lyngby, RetailTech Lab og 
Danske Bank.

Det blev samarbejdet mel-
lem retail-tech startup’en Zlii-
de og butikskæden MOSS 
Copenhagen, som fik prisen 

for at have indgået ”et partner-
skab i særklasse med henblik 
på at udvikle og implemente-
re teknologiske løsninger til 
retailbranchen”.

Og vinderen er...
Partnerskabet Zliide og Moss 
Copenhagen blev årets vinder 
– og dermed vinder af den før-
ste Danske RetailTech Partner-
skabspris. Juryen begrundede 
blandt andet valget af partner-
skabet mellem Zliide og Moss 
Copenhagen med det nytæn-
kende og globale potentiale, 
som både løsningen og ikke 
mindst samarbejdet har.

Idéen til Zliide opstod, da 
founder Morten Møgelmose 
for nogle år siden stod i kø i en 
NIKE-butik i London. Mortens 
undren bestod i at butikker 
poster masser af penge i ind-
retning, belysning, osv. i den 
fysiske butik, men som kun-
de ender man alligevel med at 

skulle vente for at få lov til at 
aflevere sine penge. Den kun-
derejse så han og sine co-foun-
ders en mulighed for at opti-
mere.

Alarmen er nøglen 
Zliide udviklede derfor en 

smart alarmbrik, som er direk-
te forbundet til det specifikke 
produkt. Zliide Tag - som er en 
digital version af den ”klassi-
ske” tøjalarm – giver mulighed 
for et utal af digitale kundeop-
levelser.

Moss Copenhagen er et 
dansk modebrand med hoved-
kontor og designafdeling i 
Danmark. Moss Copenhagen 
har butikker i Danmark, Nor-
ge og Holland og sælger gen-
nem deres egen webshop kol-
lektioner til over 800 forhand-
lere i Europa.

Zliides digitale tøjalarm 
muliggør, at Moss Copenha-
gens kunder via deres egen 

smartphone kan se billeder og 
videoer af produktet eller fin-
de information om det speci-
fikke produkt, betale med et 
enkelt swipe i MobilePay eller 
Apple Pay, hvorefter alarmen 
automatisk låser op. Kunden 
kan tage alarmen af tøjet, afle-
vere i en Zliide Box og forlade 
butikken – helt uden at skulle 
forbi kassen.

En flot andenplads
Partnerskabet Ka-Ching & Cen-
suum fik en flot andenplads 
med deres system, som til-
byder en sammenhængende 
kundeoplevelse mellem fysi-
ske og digitale salgskanaler. 

Konceptet Censuum er 
skabt ud fra ideen om, at når 
kunderne er til stede både 
fysisk og online, skal brands 
også være det. Det er en tanke 
om, at butikken ikke kun er en 
distributionskanal, men også 
et showroom.

I fremtidens butik behøver 
man aldrig at stå i kø
Danske RetailTech Partnerskabspris blev uddelt for f ørste gang i Lyngby 
Storcenter i sidste uge

Prisuddelingen foregik i RetailTech Lab i Lyngby Storcenter, hvor de nominerede partnerskaber fortalte om deres projekt 
foran en veloplagt jury. Med prisen fulgte et beløb på 25.000 DKK, som gik ubeskåret til videre udvikling for startup’en.

Produktet Crdl kan hjælpe med at bry-
de den sociale isolation for mennesker, 
der for eksempel har demens. Presse-
foto 


