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Alle dele af gæstens møde med en 
restaurant eller café har indvirkning på 
oplevelsen. Det gælder om at skabe et 

helstøbt brand, og gør man det godt, kan det 
aflæses direkte på bundlinjen. 

- Oplevelsen skal være komplet. Det handler
om at sikre en genkendelighed i alle gæ-
stens møder med forretningen. Derfor er toi-
letbesøget ligeså vigtigt for gæsten, som de
omgivelser han eller hun sidder i.

- Vores underbevidsthed er på arbejde
hele tiden, og det er totaloplevelsen, der 
skaber et succesfuld brand, lyder det fra 
Jeanett Risom, der er indehaver af Risom 
Design og specialist i forbrugeradfærd med 
fokus på indretning og tendenser.
 Hun har gennem mange år arbejdet med 
konceptudvikling inden for butikker og café-

er og påpeger, at oplevelsen af en café eller 
restaurant begynder længe før, gæsten træ-
der ind af døren.

- Jeg kigger først og fremmest på, om
udtrykket er fuldendt. Fra website og sociale 
medier til det grafiske udtryk og selve indret-
ningen. Hvad er konceptet? Høj- eller lav-
profilering? Poleret eller rustikt? High street, 
center eller latiner-område? Hele konceptet 
skal passe til målgruppen, og de forventnin-
ger, der skabes via website og facade, skal 
indfries, når gæsten sidder ved bordet, for-
klarer Jeanett Risom.

Sørg for den gode stemning
Der er mange knapper at skrue på, når en 
café eller restaurant skal skabe den rette 
stemning, og Jeanett Risom er skarp på, 
hvad forskellige virkemidler kan bruges til.

FRA WEBSITE TIL TOILET:  
GIV GÆSTEN EN 
KOMPLET OPLEVELSE
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- Stemningen er utrolig vigtig, og den skabes
af alt det, gæsten oplever. Kontraster, mate-
rialer og overflader spiller ind, og belysnin-
gen er helt essentiel. Lys er utrolig virknings-
fuldt i forhold til at skabe den ønskede
stemning – og det er ikke sikkert, at den
samme lyssætning fungerer både om dagen
og om aftenen.

- Musik har ligeledes stor indflydelse på
stemningen, og her er det vigtigt at ramme 
rigtigt – den forkerte musik kan være det, 
gæsterne husker fra deres middag.

Indretning øger omsætningen
Nok koster det penge at arbejde med indret-
ningen i sin café eller restaurant, men hele 
formålet er, at det skal øge omsætningen. 
Og det har Jeanett gode eksempler på, at 
det gør.

- En café ønskede sig flere frokostgæster,
fordi der ofte var god plads ved middagstid. 
Ud fra det ønske tilpassede vi indretningen 
til en ”business lunch”, hvor forretningsfolk 
holder et møde over en god frokost. Det 
gav en omsætningsstigning på 10%, siger 
Jeanett.

- Ofte oplever jeg, at en forbedret og
målrettet indretning har indflydelse på gæ-
sterne på flere måder. De bliver ofte længe-
re, bestiller mere og kommer igen.  

GODE INDRETNINGSRÅD 
FRA JEANETT RISOM

1. Skab stemning og miljø allerede ude fra facaden
2. Arbejd i kontraster med materialer, belysning og formgivning
3. Skab mindre rum i lokalet – og arbejd i forskellige siddehøjder
4. Iscenesæt med det rigtige lys; grund-, spot- og dekorationsbelysning
5. Giv kunden en oplevelse med hyppige forandringer

5

TEMA: BRANDING

Med indretningen kan man skabe ”rum” til for-
skellige situationer – afhængig af om man er ude 
med vennerne eller har inviteret kæresten på 
middag som her på Evald Brasserie & Café.

På Roxy Malt, The Irish Pub er der et stemnings-
fyldt område, hvor der er arbejdet i farvekontras-
ter, tekstiler, belysning, formgivning og interiør.

På Okkels Is har man brugt grafiske streger og 
tekster er brugt til at associere sol og sommer og 
skabe en god stemning.
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Netværk med branchen på Foodexpo
Tre værdifulde dage 6.-8. marts 2016 i MCH Messecenter Herning.
Læs mere og print dit gratis adgangskort på foodexpo.dk
Følg os på  

OM RISOM 
DESIGN
RISOM DESIGN er et Innovations- 
og designfirma specialiseret i forbru-
geradfærd med fokus på indretning 
og tendenser inden for detail- og 
restaurationsbranchen. RISOM 
DESIGN har med 20 års erfaring 
nationalt/internationalt positioneret 
sig som konceptudvikler og har 
stærke samarbejdspartnere til krea-
tion og produktion af store som små 
projekter. RISOM DESIGN arbejder 
kommercielt og har derfor stor fokus 
på at kreere et gennemarbejdet 
koncept, som kan aflæses direkte 
på bundlinjen.

TEMA: BRANDING




