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Rosengårdcentret får snart en ny robotkollega, der skal
skabe en unik oplevelse for kunderne
I Rosengårdcentret vil en spritny robot trille rundt i centret fra på torsdag. Den skal tiltrække
flere kunder og hjælpe dem, der allerede i dag besøger storcentret på Fyn.
TILFØJ TIL LÆSELISTE
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Robotten er først færdig torsdag, men kan her ses på et computer-genereret billede. Snart robotten hjælpe eksisterende
kunder i Rosengårdcentret og trække endnu flere til. Foto: PR.

ESBEN CRONBACH-CHRISTENSEN

Rosengårdcentret bliver med tiden et slaraffenland af robotter.
Først kom rengøringsrobotterne til under coronakrisen. Dernæst blev
det spritrobottens tur. Nu er det så skærmrobotten, der gør sin store
entré på torsdag den 13. oktober.
Robotten, der bl.a. er udviklet i samarbejde med Mobile Industrial
Robots, er basalt set et par skærme på hjul. Spørger man udvikleren af
robotten, Autonomous Units, er det dog en hel del mere end det.
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»Vi har gjort ret meget ud af at udvikle et godt design til robotten. Det
skal være en robot, der passer ind i den moderne arkitektur, og som i
sig selv kan være en genstand, der skaber noget opmærksomhed,«
siger Søren Bjerre, salgsdirektør og partner i Autonomous Units.

Robotten skal køre rundt i centret og interagere med gæsterne.
Mulighederne er mange, men eksempler inkluderer at snurre et
lykkehjul og vinde præmier, få information om centrets butikker eller at
lade robotten vise vej til forskellige steder.

Robotten skal desuden fungere som en konkurrencefordel for centret,
siger chef for Rosengårdcentret, Casper Bach Andersen.
»Vi kan ikke konkurrere med internethandlen på pris. Det ved vi godt. Vi
skal konkurrere på oplevelser og på, at man kommer ud at se noget,«
siger han og tilføjer, at man i Rosengårdcentret ser det som, at det
skaber større følelsesmæssigt engagement, når brugerne interagerer
med robotterne og skærmene ift. andre oplevelser, man er vant til i et
center.

Autonomous Units
Stiftet i august 2020 af Flemming Kjær Thinggaard, der også ejer 51
pct. af selskabet.
Partnerne Karsten Llanos Thinggaard og Søren Johannes Bjerre ejer
hhv. 26 pct. og 23 pct.
Selskabet havde i første og hidtil eneste regnskab et underskud i
resultat før skat på 316.320 kr.
Har siden 2021 samarbejdet med Rosengårdcentret, og har allerede
leveret robotter dertil i starten af 2022. Selskabet ser storcentre som
et potentielt forretningsben.

Det er håbet, at det engagement og spændingen ved robotterne skal
trække flere kunder til centret. Det er allerede nu tilfældet med de to
spritrobotter Rosa og Roberta.

»Som potentiel kunde er det spændende. De hører om
Rosengårdcentrets butikker, og så tænker børnene, at de gerne vil
møde Rosa og Roberta. Rosengårdcentret er ikke kun butikker, det
handler også om, at vi gerne vil støtte op om robotteknologien. På den
måde vil vi gerne opbygge et navn, hvor folk ved, at vi har butikker, men
at vi også tænker også nyt,« siger han.
Det har taget ni måneder med kørsel, tests og tæt dialog, før den nyeste
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robot nu er klar til sin jomfrurejse i centret på torsdag.
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Autonomous Units blev stiftet i august 2020. I december 2021 blev
robotvirksomheden og Rosengårdcentret enige om et samarbejde. Det
samarbejde affødte de to spritrobotter, der siden starten af 2022 har
kørt rundt i centret og hjulpet med afspritningen af gæsternes hænder.
Den ene af de to robotter afløses nu af skærmrobotten.
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Forsiden lige nu

Analytikere tror ikke på banken: Danske Bank står
foran endnu en nedjustering med ny topchef
Landets største bank Danske Bank kommer til at nedjustere forventningerne til årets
resultat endnu e...

MENU

MENU

Mærsks digitale revolution kører i slæbegear: »Ingen taler om
blockchain længere«
Den digitale revolution af verdenshandlen lader vente på sig. Mere end fire år efter man
på Esplanad...

Dansk firma fyrede ansatte: Bagefter inviterede de pressen på
Michelin-restaurant
Få uger efter at den danske højtalervirksomhed Dynaudio fyrede 66 medarbejdere,
inviterede firmaet d...

Voldsom markedsuro slår hårdt:
»Boligejere betaler for meget for deres
boliglån«

Valutafonden: Krisen er kun lige
begyndt. Det bliver meget værre

Advokat og partner: »Det gør stort
indtryk, når man ser sine sager på

Vismændene spår om de højeste
lønstigninger siden 1988

»Overordnet vil dette års chok genåbne
Stigende uro på de finansielle markeder har økonomiske sår, der kun delvist er blevet
presset pensionsselskaber og investorer til et helet efter pandemi...
større ud...

forsiden af Financial Times«

De Økonomiske Vismænd ser i deres nye
prognose også høj inflation til næste år,
I Anne Cathrine Ingerslevs maler-portfolio er
hvilket vil føre til...
der tegninger af barndomshjemmet i
Hellerup og sommerh...

Anbefalet til dig

Endnu et gigantisk krypto-røveri:
Hackere stjal 4,3 mia. kr.
Engang krævede de helt store milliardkup
noget ganske særligt og mange års
forberedelse. I dag kan e...

Analytikere tror ikke på banken: Danske
Bank står foran endnu en nedjustering
med ny topchef
Landets største bank Danske Bank kommer
til at nedjustere forventningerne til årets
resultat endnu e...

Briefing Morgen: Her er dit overblik på 2
minutter
GODMORGEN Tag hul på onsdagen med et
nyhedsoverblik fra Finans. God læselyst!
Nyheder Pensionsselska...

Dansk firma fyrede ansatte: Bagefter
inviterede de pressen på Michelinrestaurant
Få uger efter at den danske
højtalervirksomhed Dynaudio fyrede 66
medarbejdere, inviterede firmaet d...
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