
case study

Med verksamhet på fyra marknader, 18 parallella kund-
klubbar och mer än 18 000 artiklar i sortimentet, krävs 
något speciellt för att lyckas uppmärksamma kunderna. 
Produktlivscykeln för musik, film och spel är dessutom 
hisnande kort vilket gör behovet ännu större att nå 
konsumenterna både snabbt och effektivt. Homeenters 
lösning heter DMP. 

behov

lösning

resultat

Homeenter är en del av Bonnierkoncernen och arbetar inom nöjesbranschen. De är den överlägset största 
postorder- och internetaktören när det kommer till musik, film och spel i såväl Sverige som Norge, Danmark, 
Finland och Polen. Inom Homeenter finns också en rad kundklubbar så som Homeenter Musicclub, Homeen-
ter Filmclub, Barnens Filmklubb, Discshop.se och polska Filmclub. Bolaget omsätter en dryg miljard per år.
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Snabbt, pålitligt och effektivt
Homeenter producerar utan problem 17 nya kundtidningar, på flera olika språk, var tredje vecka, till 18 olika 
kundklubbar parallellt! Kommunikationen med kunderna blir hela tiden riktad med ett specifikt urval av 
produkter. Samtidigt har webbplatsen hela tiden Homeenters kompletta sortiment tillgängligt, med ständigt 
aktuell information. 

Så fort en prisuppgift ändras, en produktbild läggs till eller tas bort eller någon annan information om en 
produkt förändras så registrerar DMP detta. Varje gång Homeenter gör ett informationsuttag ur DMP 
får man de senaste uppgifterna om varje vald produkt. Korrekturläsningen blir så gott som obefintlig och 
processen från faktainsamling till produktion förkortas enormt. Möjligheten till en tät kontakt med kunden 
blir mångfaldigt större och därigenom ökar förutsättningarna för en ökad försäljning.

Fler än 300 unika broschyrer om året!
Med DMP kan Homeenter – när som helst på året – plocka ut 
selekterad, dagsfärsk information ur systemet för att till exempel 
producera printbroschyrer, webbkataloger eller uppdatera webb-
utiken. DMP är kopplat till företagets affärssystem och hämtar där 
grundläggande produktinformation, för att alltid ha rätt uppgifter. I 
DMP kompletteras varje produkt sedan med marknadsinformation 
vilket ger ett ständigt aktuellt sortiment, korrekta prisuppgifter och 
riktig produktinformation på alla aktuella språk. 

Tack vare DMP sparas enormt mycket tid på att minimera produkt-
informationsunderhåll, korrekturläsning och att översätta redan 
översatta textmassor. Det som för de flesta är en flera månader 
lång process klarar Homeenter av på några få dagar, tack vare en 
högeffektiv informationslogistik. Även organisationens arbetssätt 
har blivit betydligt mer effektivt. Med tydliga arbetsuppgifter, som 
utkristalliserades genom införandet av DMP, har alla involverades 
ansvarsområden blivit mer välavgränsade.

DMP gör underhållning till ett sant nöje  
– även på arbetstid

Multikomplex kommunikation  
att hålla ordning på.
Med ett jättelikt sortiment av filmer, skivor och spel, i kombination med 
hela 18 kundklubbar på fyra marknader är behovet av flexibilitet i kom-
munikationen mycket stort. Regelbundna broschyrer med rykande färska 
nyheter, riktade mot en specifik målgrupp, är nödvändigt! Produkterna 
i Homeenters sortiment har en extremt kort livscykel och behöver full 
uppmärksamhet när de är heta. För att i nästa skede – när nyhetsvärdet 
svalnat – presenteras i ny skrud, som prissänkta fynd. Samtidigt erbjuds 
självklart samma produkter till specialpris för klubbmedlemmar och VIP-
kunder. Det är med andra ord oändligt många parametrar att hålla reda 
på och säkerställa att de är korrekta i varje produktion. Ett gigantiskt 
arbete utan de rätta verktygen. 

Utöver det ständiga behovet av säljbroschyrer har Homeenter också 
en webbutik som hela tiden ska vara uppdaterad. Där presenteras 
företagets samtliga produkter hela tiden till rätt priser och med rätt 
produktinformation. Totalt sett blir komplexiteten i Homeenters produkt-
hantering svår att greppa. Behovet av ett flexibelt och effektivt system för 
informationslogistik går inte att ta miste på.

Informationshanteringen 

är både snabb och smidig, vilket 

ger oss oändliga möjligheter 

att kommunicera med korrekt 

information och hög frekvens.
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