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Forord 

Hver 8. arbejdsplads i Danmark findes i detailhandlen, og branchen beskæftiger mere 

end 220.000 mennesker.  

 

På fire år er der forsvundet mere end 4.000 butikker, og den teknologiske udvikling 

stiller nye krav til detailhandlen og til de beslutningstagere, der skal sørge for, at 

detailhandlen har de rigtige rammevilkår at vækste under. På trods af dette udgør 

detailhandlen stadig en vækstsektor med stort potentiale. 

 

Dette inspirationskatalog bidrager med en række fakta om udviklingen i detailhandlen 

og opsummerer de drøftelser, som fandt sted under detailhandelskonferencen i 

Aalborg i juni 2017. Her var 90 detailhandlere, beslutningstagere m.m. samlet for at 

komme med input og ideer til, hvilke rammevilkår og fremtidsscenarier, det er 

nødvendigt at adressere, for at gøre detailhandlen i Danmark til en vækstsektor i 

fremtiden. 

 

Inspirationskataloget er udgivet af innovationsnetværk Service Platform, som er et af 

22 nationale innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Service platform er brobygger mellem virksomheder og forsknings- og 

videninstitutioner, og vores aktiviteter giver virksomheder adgang til de nyeste 

landvindinger inden for serviceinnovation.  

 

Inden for målgruppen Detail har Service Platform særligt fokus på digital innovation og 

servicetendenser i både fysiske og online butikker, kunderelationer, samspillet mellem 

byrum og detailhandel samt internationalisering.  

 

 

 

God læselyst! 

 

Innovationsnetværk Service Platform 
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Hvordan står det til i detailhandlen? 

Detailhandlen har vækstfaktor 

Detailhandlen er et væsentligt erhverv og er derfor en vigtig del af erhvervsudviklingen. 

Detailhandlen udgør 14% af den samlede beskæftigelse i Aalborg kommune. I 2015 

beskæftigede handelsbranchen i Slagelse kommune 5.078 personer, der tilsammen 

skabte merværdi for 1,9 mia kr. I Køge kommune er 19 % af virksomhederne 

handelsvirksomheder, og 28 % af de beskæftigede arbejder med handel. 

 

Så selv om der på fire år er forsvundet mere end 4.000 butikker, og den teknologiske 

udvikling stiller nye krav til detailhandlen, udgør branchen stadig en vækstsektor med 

stort potentiale. Potentialet understøttes bl.a. af nedenstående figurer, som illustrerer 

fakta og tendenser.   

Tal og tendenser  

Truslen fra online butikker fylder meget – særligt i medierne. Nedenstående figur viser 

dog, at forbrugsmønstret i 2020 fortsat vil være, at kunderne søger inspiration på nettet 

men afslutter købet i de fysiske butikker. Ifølge Dansk Erhverv udgør detailhandlen 

hver 8. arbejdsplads i Danmark, og branchen er kendetegnet ved at tilbyde 

beskæftigelse til en bred diversitet af arbejdsstyrken.  

 

Som det ses i figuren på næste side, halter Danmark dog bagefter ift. andre 

sammenlignelige lande, når det kommer til omsætningen i branchen. Der er dermed et 

uforløst potentiale, som vi med fordel kan adressere. 
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DETAILHANDLEN – EN OVERSET VÆKSTFAKTOR 

 

 Hver 8. arbejdsplads i Danmark findes i detailhandlen 

 224.000 arbejdspladser (2015) 

 4.300 praktikanter (2013) 

 Skatter og afgifter – momsprovenu på 77 mia. kr. (2012) 

 Social profil – detailhandlen løfter opgaven og har en bred diversitet i sin 

medarbejderskare. Lige fra ung til gammel, ufaglært til faglært m.v. 

 

Kilde: Dansk Erhverv 
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Omnichannel – kunderne bruger alle kanaler 

 

Figuren på næste side viser danskernes ændrede købsadfærd i perioden 2011 – 2016 

og er med til at bekræfte, at kunderne er tilstede både fysisk og online. Figuren er 

udarbejdet af FDIH. 
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Hvordan har andre gentænkt detailhandlen? 

Inspiration fra ind- og udland 

Her kan du læse en række eksempler på, hvordan detailhandlere med succes har 

gentænkt deres forretning. 

NY FORRETNINGSMODEL HOS KØBMANDEN I ALKEN VED MOSSØ 

I den lille landsby Alken uden for Silkeborg har købmanden været lukningstruet. 

Borgerne vil dog gerne beholde deres lokale butik og har derfor dannet en forening, 

der har indgået en aftale med Osuma om, at varer bestilt via Osuma.dk kan afhentes 

gratis hos købmanden, der til gengæld får en procentdel af Osuma’s salg. 

WUPTI ER MARKEDSPLADS FOR SMÅ BUTIKKER 

Danske Wupti er normalt kendt som en handelsplatform for hårde hvidevarer og 

elektronik. De ønsker at indgå alliancer med små danske webshops, der mangler en 

markedsplads. Markedspladsen er et modtræk til udenlandske giganter. 

STORDRIFTSFORDELE MED SHOE-D-VISION 

Kædeselskabet Shoe-D-Vision har mere end 200 skobutikker i sit netværk og hjælper 
butikkerne med at navigere digitalt, samtidig med at de kan differentiere sig i markedet 
og opbygge en forretningsmodel, der giver indtjening. Derudover har Shoe-D-Vision 
bygget systemer, som understøtter butikkerne i deres indkøbsproces og effektiviserer 
lager- og likviditetsstyring. De har udviklet persontyper for alle deres butikker, så de 
præcist ved, hvem der kommer i butikkerne, hvad de går op i, og hvilke produkter der 
matcher deres behov. 

LUKSUSBABY.DK STARTER SOM WEBSHOP OG UDVIDER MED FYSISK BUTIK 

Luksusbaby.dk handler med modetøj til de mindste. Butikken startede som en 

webbutik, der blev en så stor succes, at indehaveren også valgte at have en fysisk 

butik, der nu har ca. 30 ansatte. Der er fokus på, at sortiment, brugervenlighed og ikke 

mindst service skal gå op i en højere enhed. Dialogen med kunderne foregår i høj grad 

via sociale medier.  

BRUUN-BRUUNS WEBSHOP TRÆKKER KUNDERNE IND I DEN FYSISKE BUTIK 

Bruun-Bruun i Skanderborg gik den modsatte vej og startede med to fysiske 

modebutikker og har siden udvidet med en webshop. Hos virksomheden har man 

erkendt, at webshoppen trækker kunderne ind i den fysiske butik, da de bruger 

webshoppen som et katalog. Via webshoppen når Bruun-Bruun desuden ud til en 

bredere kundekreds i Skandinavien og på det engelske marked, og det giver mulighed 

for at have et bredere sortiment. 
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DEAS: FRA SHOPPINGDESTINATION TIL OPLEVELSESDESTINATION 

DEAS står bag flere store shoppingcentre i Danmark og arbejder med at udvikle nye, 

spændende koncepter, som trækker kunderne til de fysiske butikker. Folk kommer ikke 

for at handle – de kommer for at få en oplevelse, for vil de handle, kan de gøre det 

hjemmefra via online platforme. Shopping er ikke længere shopping; det er oplevelser, 

mad, arrangementer m.m. Især står det tydeligt frem i DEAS’ undersøgelser, at der 

skal være et særligt fokus på madoplevleser – at skabe åndehuller i centret, hvor man 

kan spise og hygge sig. 

TYSKLAND: FUTURE CITY LAGENFELD ER EN PLATFORM FOR FREMTIDENS 

DETAILHANDEL 

I Langenfeld arbejder de 60.000 indbyggere, detailhandlere, kunder og 

beslutningstagere sammen med teknologiudbydere og universiteter om temaet 

fremtidens detailhandel. Det har bl.a. ført til etableringen af et europæisk hotspot for 

fremtidens detailhandel og byudvikling. Langenfeld har bl.a. igangsat en række 

projekter inden for digitalisering af bymidten og digital window-shopping, som har 

medført, at Langenfeld nu er et godt eksempel på en repræsentativ europæisk by, som 

har adresseret flere af de udfordringer, som mange andre europæiske byer står over 

for i de kommende år. 

TYSKLAND: WUPPERTAL – ONLINE CITY  

Online-byen Wuppertal startede som et projekt i en af de tyske bundesstater og havde 

fra begyndelsen fokus på etableringen af en online markedsplads, som tog 

udgangspunkt i kompetenceudvikling og træning af de lokale detailhandlere. Temaerne 

var digitalisering og omnichannel-tilgangen, og målgruppen var særligt de ejerledede 

butikker. I 2017 modtog online-byen Wuppertal yderligere tilskud, og Wuppertal-ideen 

er nu blevet udbredt til flere tyske byer – med særligt fokus på by- og 

erhvervsudvikling. Dette har især været drevet af ønsket om at kunne hjælpe en 

gammel industribys detailhandel i konkurrencen mod Amazon og Zalando. 

 

 

Service Platform besøger i april 2018 Wuppertal for at høre nærmere om de to cases. Centralt 

for begge cases er samspillet mellem offentlige og private aktører, fremtidens by-og 

detailudvikling, platforme som kan understøtte omnichannel tilgange og sikre lokalt samarbejde. 
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Ideer fra konferencedeltagerne 

Deltagerne på konferencen har bidraget med ideer til disse 6 områder: 

1. Styrkelse af samspillet mellem detailhandel og byrum 

2. Hvad har detailhandlen konkret brug for hjælp til? 

3. Hvordan kan finansieringen skrues sammen? 

4. Digitalisering 

5. Efteruddannelse 

6. Partnerskaber 

I det følgende uddyber vi deltagernes ideer til løsninger, der kan bidrage til at udvikle 

de bedste rammer for vækst i detailhandlen, ikke mindst i de mindre byer. 

Styrkelse af samspillet mellem detailhandel og byrum 

OBLIGATORISK MEDLEMSKAB AF BYMIDTEFORENING  

Der foreslås obligatorisk medlemskab af bymidteforening for en bred gruppe aktører, 

herunder butikker, grundejere osv. Kontingentet skal finansiere kollektiv udvikling af en 

attraktiv bymidte (herunder markedsføring m.m.). Aktiviteten skal understøttes af 

kommunal medfinansiering, så private og offentlige midler går hånd i hånd. 

AFPRØVNING AF BID-KONCEPTET I PRAKSIS  

Det er vigtigt at få ejendomsejere med i udviklingen og sikre bedre samarbejde mellem 

byens aktører, fælles investeringer, ansvar og engagement. Det foreslås derfor at 

afprøve BID-konceptet1 – gerne med små afgrænsede projekter, der senere kan 

bredes ud. Der skal derefter indsamles erfaringer i, hvordan et sådant samarbejde 

fungerer. Det kræver offentlig støtte, og der kan hentes inspiration fra BID-lovgivning 

og/eller forsøgsområder som fx Vejle og Hamburg. 

 

                                                 

 

 
1 BID (Business Improvement District) er et amerikansk koncept, der blev taget i brug i Hamburg for 10 år 

siden. Service Platform besøgte i 2017 Hamburg, hvor de bl.a. har gode erfaringer med BID-projekter. BID 

er metode til at knække koden til et offentligt og privat samarbejde og gør, at forskellige 

interesseorganisationer kan samarbejde bl.a. for at udvikle rammerne for god detailhandel. 
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NATIONALT KRAV OM LOKAL/KOMMUNAL DETAILHANDELSSTRATEGI  

Der skal tages politisk stilling til, hvad man vil med detailhandlen i den enkelte by, og 

det skal prioriteres på samme måde som øvrige kommunale erhvervsindsatser.  

Den forventede effekt vil være større synergi, sammenhold samt et fælles billede hos 

alle butikker af, hvor byen er på vej hen. 

KOMMUNAL FORPLIGTELSE TIL AT TILBYDE RÅDGIVNING OG 

KOMPETENCEUDVIKLING FOR DETAILHANDLEN 

For at skabe en attraktiv bymidte, hvor butikkerne klarer sig bedre og giver bedre 

oplevelser til kunderne, skal særligt ejerledede butikker have 1:1 sparring. Det 

offentlige skal træde til med allokering af ressourcer i den lokale/regionale 

erhvervsfremme, som har fokus på detailudvikling. Eksempler herpå er Business 

Aalborg, som tilbyder detailtjek til detailhandlen, og E-business Randers, som har 

fokus på digitalisering i detailhandlen. 

INVESTERINGER I VÆRDISKABELSE OG BYRUMSUDVIKLING 

De investeringer der foretages skal skabe værdi i form af liv, flere kunder, glade 

borgere og mulighed for at præge bosætningsdagsordenen. Der skal tænkes i 

aktiviteter i et byrum, der ”lever” i sig selv, og der skal skabes synergi mellem byens 

event-aktører, og man skal se byen og byrummet som en scene. Fra det offentliges 

side bør der være et økonomisk incitament til samarbejde. 

Hvad har detailhandlen konkret brug for hjælp til? 

DETAILIVÆRKSÆTTERPAKKE 

Et eksempel på en aktivitet, som en særlig detailiværksætterpakke kan bestå af, er 

hjælp til værdiskabelse via sociale medier. Erfaringen fra cityforeningerne er, at nogle 

detailhandlere allerede er med på bølgen og kan se mulighederne, mens andre ser det 

som en døgnflue, der nok forsvinder igen. Der er derfor brug for at sætte ind og skabe 

rammer, for at de lokale erhvervsråd, væksthuse og andre erhvervsfremmeaktører kan 

tilbyde tilgængelig hjælp og støtte til den enkelte detailhandler – baseret på dennes 

behov.   

 

Et andet eksempel kan være tilbud om en ’afsætningsrampe’ for detailhandlen i 

bredere forstand, f.eks. billigere lokaler for at gøre det nemmere at starte op.  

DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING OG VÆKST 

I forlængelse af ovenstående er der et stort ønske om, at butikkerne skal have hjælp til 

at udvikle forretningen og omstille sig digitalt – ikke kun de nye butiksejere, men også 

de ældre butiksejere, der har været med længe. Det kan eksempelvis ske via 

mentorpaneler bestående af studerende, der hjælper butikkerne med at bruge fx 

facebook – learning by doing. Man kan også etablere netværksgrupper internt blandt 
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de handlende i byen og på tværs af byer. Praktikanter og studerende skal også 

inddrages i dette. 

 

Der nævnes også støtteprogrammer, der kan hjælpe butikkerne gennem 

digitaliseringen. Igen skal der ingen begrænsning være ift. omsætning eller butikkens 

alder, og hjælpen skal ikke kun være for nyetablerede butikker. 

 

Endelig skal der udarbejdes en detailstrategi for kommunen med udgangspunkt i 

faktabaserede analyser og viden om, hvad detailhandlen bidrager med (inspireret af 

Aalborg, der fx ved, hvor mange ansatte og hvor meget værdi, detailhandlen bidrager 

med til kommunen). Dette skal suppleres med viden om kundestrømme m.m. 

 

Der skal sikres bedre samspil mellem erhverv, turisme, kommune, handel, kultur og 

udlejere gennem klar rolleforening og konstruktiv dialog mellem aktørerne. Det vil være 

med til at tiltrække nye virksomheder og borgere til lokalsamfund og fastholde 

borgernes engagement og tilknytning. Som et eksempel nævnes Slagelse kommune, 

der har nedsat et vækst- og strategiudvalg, der via strategisk arbejde forsøger at binde 

byen bedst muligt sammen. Her er handelsdrivende, kommunen og andre aktører i 

fællesskab med til at bygge en handelsby, der både er levende og pulserende. Alle 

skal bidrage til hinandens vækst, og her er modige medarbejdere essentielle. Alle 

forsøger at inspirere hinanden til at drive væksten fremad.  

Hvordan kan finansieringen skrues sammen? 

VIDEN-GAP:  ER DET TYDELIGT FOR ALLE, HVOR VÆKSTMIDLERNE TIL 

DETAILHANDELSUDVIKLING FINDES? 

Det er vigtigt at sikre, at relevante aktører – både offentlige og private – har viden om 

potentialet for detailhandlen og kendskab til, hvor eventuelle vækstmidler til 

detailhandelsudvikling findes. Samtidig er det også vigtigt, at denne viden formidles 

bredt ud til detailhandlen, og at aktørerne ved fælles indsats og viden sikrer, at der 

frigives bedre og flere midler til detailudviklende projekter. Det vil samtidig medføre et 

fælles ejerskab for udviklingsopgaven og sikre partnerskaber på tværs af aktører. 

Vækstmidlerne kan fx komme fra kommunen, medlemsorganisationer og faglige 

organisationer. 

EGENLØFT: SAMFINANSIERING AF ARRANGEMENTER PÅ TVÆRS AF 

AKTØRER 

Der vil være mulighed for at løfte flere arrangementer, hvis ejerskab og finansiering 

kommer fra flere kilder – både offentlige og private. 
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Digitalisering 

ÅBEN DATA-PLATFORM > OFFENTLIGT DREVET (API) 

Det foreslås, at man tænker i crowdsourcing-tilgange, hvor forretninger/kæder m.m. 

byder ind med data for at få adgang til en fælles dataplatform, som kan komme alle til 

gavn. Det kræver udvikling af værktøjer til anonymisering af data og en standardiseret 

struktur, som kan komme ‘crowden’ til gavn. Datakilderne kan være offentlige data 

(demografiske data, pendler-data m.m. samt data fra teleselskaber og banker 

(naturligvis i krypteret eller anonymiseret form). Hertil kommer data om eksempelvis 

bevægelsesmønstre indsamlet via sensorer, omsætningsdata, kundedata m.m. 

Formålet med den datadrevne tilgang er at undgå interessekonflikter og styrke 

konkurrenceevnen ift. udlandet. For at lykkes med dette, kræves der en lempelse af 

lovgivningen ift. anvendelse af anonymiseret/aggregeret data. Det foreslås også, at det 

offentlige samler (relevante) tilgængelige data. Samtidig skal der tilvejebringes 

ressourcer til udvikling af værktøjer til anonymisering og standardisering. Det foreslås, 

at ressourcerne til dette afsættes i kommunalt regi, hvor kompetencerne ofte findes i 

forvejen. Se fx kundetrafikprojektet.     

OPSTARTSHJÆLP: HVORDAN KOMMER DETAILHANDLEN I GANG MED AT 

AGERE DATADREVET? 

For at kunne gå fra at tage beslutninger baseret på mavefornemmelse til at tage 

faktadrevne beslutninger er det vigtigt, at relevante aktører i og omkring detailhandlen 

får hjælp til at vælge den rette tilgang og/eller komme i gang. Denne hjælp kan både 

være online værktøjer – f.eks. inspireret af digitaliseringens svar på hjælpeværktøj på 

www.virk.dk (som samler viden om og erfaring med digitalisering) og/eller hjælp til at 

øge kompetenceniveauet i it og digitalisering hos både detailhandlen og offentlige og 

private aktører. De lokale erhvervsråd skal også klædes på ift. digitalisering, og der 

skal være mulighed for at søge støtte til digitalisering. 

Efteruddannelse 

LØFTE POTENTIALET I DETAILHANDLEN – BÅDE ANALOG OG DIGITAL DETAIL 

Effekten af uddannelse skal være øget trafik og omsætning til glæde for butikkerne, 

turismen, borgere og kommune. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem detail, 

handelsstandsforeninger, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.m. med henblik på at 

sikre, at de efteruddannelsestilbud, der udbydes, matcher branchens behov. Et 

eksempel på dette er Sønderborg, hvor handelsskole, handelsstandsforening og 

detailhandel er gået sammen om at beslutte, hvordan uddannelsen skal foregå i 

praksis. Desuden foreslås, at man med fordel også kan samarbejde med jobcentre om 

at sikre vikarer i de perioder, hvor andre er på kursus.  

https://www.serviceplatform.dk/cases/data-kan-blive-det-nye-guld-de-fysiske-butikker
http://www.virk.dk/
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Partnerskaber 

PARTNERSKAB MED FORBRUGERNE – INDDRAGELSE  

Der skal indgås partnerskaber med forbrugerne for at skabe autentiske oplevelser og 

tilbud, som forbrugerne (turister, kunder mm.) ikke kan leve uden, og som kan være 

med til at fastholde de fysiske butikkers eksistensgrundlag. Hvad vil kunden gerne 

have, og hvad er kundens behov? Samtidig kan man overveje fælles online-platforme 

for de enkelte byer (click-and-collect-løsninger) i stedet for selvstændige webshops. 

For at kunne realisere et bæredygtigt partnerskab er det vigtigt, at forbrugerne 

inddrages og har medindflydelse på, hvilke oplevelser, tilbud, muligheder m.m., der er 

behov for. Målet er at skabe stemning, god service, ensartede åbningstider og 

oplevelser, som man ikke kan få online.  
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Invitation til samarbejde 

Dette er et idekatalog udarbejdet af branchen og er ikke et sæt færdige løsninger. Vi vil 

derfor gerne opfordre interesserede i at tage fat på os i Innovationsnetværk Service 

Platform. Vi giver gerne sparring og udbyder løbende forskellige projektsamarbejder, 

netværksaktiviteter og udviklingsforløb, hvor private virksomheder kan få adgang til 

den nyeste viden. Vi kan også guide dig til relevante finansieringskilder. 

 

Herunder nævner vi nogle eksempler på samarbejdsprojekter og aktiviteter, som vi 

tilbyder. 

Arrangementer og studieture for detailfolk 

Følg med på www.serviceplatform.dk/arrangementer og se, hvordan du løbende kan 

hente inspiration i Service Platforms arrangementer målrettet detailhandlen. 

Sparring, netværk og projektsamarbejde 

Her kan du læse om nogle af de aktiviteter, Service Platform har gennemført i 

samarbejde med detailhandlen. 

DATA ER GULD 

Service Platform har i samarbejde med IBIZ TechLab gennemført en række 

kundetrafikprojekter, hvor vi har kortlagt de handlendes indkøbsmønstre i fire danske 

byer baseret på data fra butikkerne selv. Med digitale måleværktøjer kan man 

kortlægge, hvordan borgerne shopper og bruger bymidten. Og den viden giver nye 

muligheder for at løfte detailhandlen. Læs mere >  

DATA BLIVER TIL NYE KUNDEOPLEVELSER I RY 

Ry Cityforening indledte i 2016 et projektsamarbejde med en række videnspartnere for 

at få ideer til at sikre fortsat by- og serviceudvikling. Projektet indsamlede og 

bearbejdede data om folks færden i byens butikker, samt data fra bl.a. kasseapparater 

og kundedatabaser. Med den viden i hånden har Ry Cityforening fået inspiration til, 

hvordan byen og dens butikker kan samarbejde om at skabe den bedst mulige 

kundeoplevelse.  

Projektet blev iværksat af Service Platform med Lifestyle & Design Cluster og 

Alexandra Instituttet A/S som de drivende kræfter. Læs mere > 

http://www.serviceplatform.dk/arrangementer
http://www.ibiz-techlab.dk/
https://www.serviceplatform.dk/cases/data-kan-blive-det-nye-guld-de-fysiske-butikker
https://www.serviceplatform.dk/cases/data-bliver-til-nye-kundeoplevelser-i-ry


 Fremtidens detailhandel – IDEKATALOG 1516 
 

  

 

Innovationsnetværk Service Platform  www.serviceplatform.dk  info@serviceplatform.dk 

CITYCHEF 2020-NETVÆRKET 

CityChef 2020 er et udviklingsforløb, som Service Platform har iværksat for citychefer, 

formænd for handelsstandsforeninger og andre i ledende roller inden for detailhandlen. 

De deltagende citychefer har fået væsentlige nye kompetencer og indsigt i 

digitalisering og fremtidens detailhandel. Gennem inspiration udefra, 

erfaringsudveksling og best practice er de blevet rustet til at kunne løfte 

cityforeningernes arbejde fra at handle om diskussioner om åbningstider til også at 

handle om at udvikle oplevelser og gøre midtbyen levende. Læs mere > 

BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS I HAMBURG 

En af aktiviteterne i CityChef 2020 var en studietur til Hamburg. Formålet med besøget 

var at få indsigt og inspiration i det storstilede BID-projekt (Business Improvements 

Districts), der er en amerikansk model, der blev taget i brug i Hamburg for 10 år siden. 

BID er metode til at knække koden til et offentligt og privat samarbejde og sikre, at 

forskellige interesseorganisationer kan samarbejde – bl.a. for at udvikle rammerne for 

god detailhandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.serviceplatform.dk/cases/citychef-2020-data-byfornyelse-nye-forretningsmodeller-dansk-detailhandels-redning
http://www.hafencity.com/en/management/development-process.html
http://www.hafencity.com/en/management/development-process.html
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