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Ny dansk app gør det nemt at modtage pakker og 
bringer kunder, webshops & distributører tættere sammen 
 
En ny, funktionel app fra iværksættervirksomheden 
Packclub vil samle alle forsendelser i én app, give 
forbrugerne et samlet overblik og effektivisere 
afhentning af deres pakker. Samtidig vil den give den 
enkelte webshop mulighed for at kommunikere 
direkte og målrettet med sine kunder i appen efter 
købet. Alt i alt en bedre service til kunden, en 
prisrigtig marketingkanal for webshoppen og et 
driftssikkert redskab for distributøren. 
 
 
Med download af én enkelt app gør iværksættervirksomheden 
Packclub op med det kaos af SMS’er & mails, der fylder 
kundernes digitale platforme i en tid, hvor danskernes 
forbrugsmønster i høj grad går i retningen af e-handel. 
Umiddelbart kunne man fristes til at tænke, at e-handel 
udelukkende handler om pris, men mange undersøgelser viser, 
at faktorer som brugervenlighed, ordrehåndtering, 
leveringshastighed og ikke mindst kundeservice har afgørende 
betydning for valg af webshop og kundetilfredshed – og det er 
her Packclub melder sig på banen med en dansk udviklet app 
til professionel håndtering af den sidste del af kunderejsen. Til 
fordel for både kunde, webshop og distributør. 
 
 
Den danskudviklede app tager afsæt i en af grundlæggerne af Packclub, Casper Kyeds egen 
frustration over det informationskaos de mange meddelelser om pakker til afhentning, der var 
landet fra forskellige distributører og webshops midt i julehandlen, skabte– og tanken om, at 
det i en digital tid måtte kunne gøres bedre og mere overskueligt. 
 
Han oplevede også, at de multinationale virksomheder med de helt store marketingbudgetter 
var hoppet over i egne apps, og havde grebet muligheden for at informere deres kunder 
digitalt - samt ikke mindst invitere dem tilbage i webshoppen med målrettet og personaliseret 
kommunikation.   
 
Ideen til Packclub opstod således med et blik på internationale trends og tendenser og det 
manglende overblik over egne pakker til afhentning: En økonomisk fornuftig, nærværende og 
forenklet app, som kan merge behovene på en platform, hvor webshops i alle størrelser kan 
skabe deres eget univers i direkte forlængelse af deres online profil og branding. Helt fri for 
udefrakommende annoncering – og med et mål om at skabe en højere grad af loyalitet og 
følge kunden hele vejen gennem købet. 
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’Vi kan godt lide at blive fulgt ud af døren i en butik, hvor vi har haft et godt samspil med 
ekspedienten … det giver en følelse af altid at være inviteret tilbage i butikken. Den tanke 
overfører vi til e-handel, hvor gode, nærværende og målrettede budskaber i Packclub-appen 
lader den digitale dialog fortsætte ud over salget.’ siger Casper Kyed og fortsætter: ’Heldigvis 
er vi ikke de eneste, der ser potentialet.’ 
 
 
Med en Innobooster-bevilling fra Innovationsfonden, et lån fra Statens Vækstfond, tæt dialog 
med Erhvervshuset Sydjylland og en stærk kreds af investorer er appen Packclub nu en 
realitet, som også én af Danmarks helt store distributører ser værdien i at være en del af.  
 
Iværksættervirksomheden har netop landet en samarbejdsaftale med dao, hvor direktør 
Morten Villberg løbende har fulgt udviklingen af appen og troet på idéen fra dag et. 
 
”Packclub er god for vores mange kunder – afsendere såvel som modtagere – og vi har store 
forventninger til løsningen, som kan effektivisere kunderejsen. Vi ønsker, at det skal være let at 
sende og modtage pakker, og derfor er vigtigt for os at støtte op om alt, der gør kundernes 
hverdag nemmere,” siger Morten Villberg og fortsætter: 
 
”Derfor er appen oplagt som et samlende, uafhængigt alternativ til de individuelle apps, som 
lige nu rammer markedet fra webshops såvel som distributører og blot øger kaosset hos den 
enkelte modtager.” 
 
 
For Casper Kyed og Packclub er samarbejdet med dao den løftestang, der skal til for at 
udbrede kendskabet til appen blandt både private modtagere og professionelle brugere:  
 
’daos engagement i vores løsning, kombineret med vores nuværende kunders erfaring med 
appens brugervenlighed, giver allerede nu en øget interesse for Packclub med nye downloads 
og uopfordrede henvendelser. Vi er helt klar til også at invitere de øvrige danske distributører 
ind i appen og tror på, at vores danske afsæt er en force i et omskifteligt marked. Vi forstår de 
danske problematikker, er i tæt dialog med markedet – og har samtidig et vågent øje på 
trends og tendenser, der kan styrke og udvide vores platform.  
 
 
For yderligere oplysninger kontakt gerne Casper Kyed, Packclub, på telefon +45 25 15 90 90 
eller e-mail casper@packclub.dk 
 
 
 
FAKTA 
 
Om dao  
 
dao leverer 365 dage om året, breve, pakker, magasiner og aviser til danskerne. Det 
sammenlagte selskab dækker alle danske adresser, samt ca. 1.200 pakkeshops i hele landet. 
Selskabet ejes af JP/Politikens Hus (51 pct.), Jysk Fynske Medier (32 pct.) og Berlingske Media 
(17 pct.). 
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Om Packclub ApS 
 
Virksomheden er grundlagt af Casper Kyed & Teis Dalgaard i 2018 som et fritidsprojekt. 
 
Med opbakning fra en gruppe af lokale investorer gik Casper Kyed og Teis Dalgaard i 2020 ind 
i projektet på fuld tid.  
 
Om appen 
 
Packclub er en dansk designet og udviklet app, som kan downloades gratis til Android og iOS. 
Den er gratis for den private forbruger, mens distributører & webshops betaler for at anvende 
platformen. 
 
Fordele 
 
For den private forbruger 
 
En optimeret købsoplevelse med svar på alle spørgsmål omkring afhentning, etc. fra den 
enkelte webshop og overblikket, der sikres ved at have alle informationer om pakker samlet et 
sted – og ikke spredt ud på mailbokse, SMS’er etc.  
 
For webshoppen 
 
En forbedret service, der gør det nemmere for webshoppens kunder at modtage deres køb, 
bidrager til at reducere antallet af henvendelser til kundeservice om ’Hvor er min pakke?´– og 
samtidig forlænger kundeoplevelsen og giver kunden en bedre oplevelse efter køb. 
 
I Packclub etablerer hver enkelt webshop et univers, der visuelt og brandingmæssigt ligger i 
tråd med den enkelte webshop og skaber genkendelighed. Den optimale opbygning 
reducerer aktivitetsniveauet i kundeservice med svar på de mest almindelige spørgsmål, 
kombinerer brugbare informationer med eftersalgsservice og relevante budskaber – og 
dermed følger kunden helt ud af webshoppen og tilbage.  
 
Inspirationen er hentet hos de store internationale brands som f.eks. Adidas og Nike, som med 
egne apps forlænger kontakten til kunderne og skaber basis for mersalg, nyhedslancering, etc. 
 
For distributøren 
 
Optimeret informationsservice med nemmere overblik over leverancer og 
afhentningsmuligheder – og dermed integritet og branding. 
 
 
For pakkeshoppen 
 
Effektivitet ved udlevering med tydelig fremhævning af distributør samt de 4 cifre, som 
oplyses ved afhentning. 
 


