
En enkel og
tidsbesparende 
løsning 

CASE Mieux 
Mieux.dk fik større tryghed i opstarten og overskud 
til udvikling af forretningen 

Udfordring:
➔   At få løst et logistikbehov og samti-

dig selv holde fokus på salget

➔  At få tilfredse kunder

➔  At øge salget

Nadja Revall, der ejer og driver mode-
butikken Mieux, brugte i den første tid 
uforholdsmæssigt meget tid i bilen, når 
hun selv skulle køre dagens bestillinger 
på posthuset. Og hun følte sig usikker på, 
hvordan leveringen egentligt fungerede. 

”Alfa og omega for vores kunder er 
hurtig og sikker levering. Vores kunder 
er næsten alle kvinder over 35 år i det 
købestærke segment. De er utålmodige 
efter at få varerne og forventer næsten 
at have dem, så snart de har trykket på 
købsknappen. Når jeg sender med
PostNord kan de have varen allerede 
dagen efter,” fortæller Nadja Revall.

 

Løsning:
➔  Packsoft pakkesystem, som gør det 

let at sende og holde styr på pakkerne

➔   Afhentning dagligt 

➔   Gode leveringsmuligheder til Pakke- 
boksen, posthuse og Collect Shops

Packsoft har gjort dagligdagen
nemmere for Mieux, der nu kan tilbyde 
kunderne bedre og mere fleksible
leveringsmuligheder.
 
”Packsoft er super nemt at arbejde med. 
Nu afhenter PostNord pakkerne hos os i 
Sølrød Strand ved 17-tiden. Den forholds-
vis sene afhentning betyder, at man kan 
bestille hos mig ved 15-tiden og stadig 
få sin pakke allerede næste formiddag,” 
fortæller Nadja Revall.
  

Resultat:
➔   Næsten alle pakker leveres fra 

dag til dag

➔   Stor kundetilfredshed 

➔   Omsætningsfremgang på ca. 25 pct. 
i perioden med PostNord

”Jeg havde egentlig forestillet mig, at der 
skulle væsentligt flere pakker til end de 
typisk 15-20 om dagen, som jeg har, for 
at få en pakkeaftale. Men med hjælp fra 
PostNords sælger fik jeg nemt lavet en 
aftale, der dækker behovene for en butik 
af min størrelse,” siger Nadja Revall.
  
Rigtig mange af kunderne er, ifølge 
hende, nærmest overraskede over, hvor 
hurtigt de får deres varer med PostNord. 
Derudover har Nadja fået en hotline til 
PostNord, som hun kan benytte, hvis 
der alligevel skulle opstå spørgsmål til 
leveringen.

PostNords Rolle:
PostNord har hjulpet Mieux med packsoft pakkesystem. Læs mere på postnord.dk, eller ring til kundeservice på 70 11 12 30.

Siden åbningen af Mieux, der sælger dametøj og accessories på nettet, er det gået stærkt. Fra selv at køre 
pakkerne på posthuset, har netbutikken med PostNord som pakkeleverandør fået mere tid til at drive og 
udvikle forretningen – og kunderne er glade for den hurtige levering.

Mieux
Marked: Danmark
Virksomhed: Mieux
Netbutik med fokus på modetøj, 
sko, tørklæder og diverse tilbehør.
I 2019 sender Mieux ca. 8.000 
pakker med PostNord.


