
Forbrukerne vil bevege seg fritt 
Grensene viskes ut mellom handel online og handel 
offline. Forbrukerne bryr seg ikke om det defineres 
som multikanal, omnikanal eller unified commerce. 
Digtaliseringen har muliggjort for forbrukerne å bevege 
seg fritt og dynamisk mellom de ulika kanalene, i en 
og samme kjøpsprosess. Det er ikke et spørsmål om 
e-handel eller fysisk handel. Det handler isteden om 
at retailere må følge kundereisen og være engasjert 
i forbrukernes kjøpsprosess både før, under og etter 
kjøp. For forbrukerne smelter offline og online atferd 
sammen. Retailerne trenger derfor å dra nytte av de 
digitale handelsplattformene og tilpasse den til den fysiske 
handelen, slik at online og offline smelter sammen. 

Forbrukeren er komfortabel og utålmodig
Med den økende e-handelen er forbrukerne vant til å 
kunne sjekke ut saker og ting, få informasjon og handle når 
man vil. Man blir både mer komfortabel og mer utålmodig 
hva gjelder service, leveranser m.m. 

Forbrukerne krever konstant tilstedeværelse og forventer 
at kundeservice skal være åpen når som helst på døgnet. 
De ”normale” åpningstidene viskes ut og buikker og 
handlesentrum holder lenger åpent.
Ikke alle er villige til å vente 3 arbeidsdager på å få sine 
varer, men vil ha de hjem innen et par timer og er villig til 
å betale for det.

BOPIS – Buy Online Pick up In Store – kommer sterkt, men 
med alternative utleveringssteder, ofte trafikkorienterte. 

Forbrukerens beste venn
Forbrukerne har alltid mobilen tilgjengelig, og er alltid 
online og sosialt engasjert. Studier viser at man strekker 
seg etter mobilen 150-200 ganger om dagen. Mer sjelden 
for å bruke den som en telefon, og overlegent oftere for 
å surfe, sjekke sosiale medier, maile,  sjekke  notifications, 
ta bilder og spille spill. Forbrukernes mobile atferd skaper 

en forventning om at man kan få hva man vil, når man 
vil og hvordan man vil. Dette kommer til å forandre 
retailernes forretningsmodeller. Gjennom budskap og 
tilbud som er relevante, personlige og som kommer i riktig 
sammenheng, så kan retailerne finne muligheter til å nå 
fram og fange forbrukernes ”mobile øyeblikk”. 

Sett ut i fra retailernes mobile muligheter, så finnes 
flere mobile løsninger for retailerne å ta i bruk som 
salgstøtte for å styrke kundemøtet og handleopplevelsen 
for kunden, og som samtidig effektiviserer prosesser 
og arbeidsmåte. Studier viser at 7 av 10 forbrukere 
forventer at butikkansatte er utrustet med mobile enheter 
for å raskt kunne utføre enkle oppgaver, som å finne 
produktinformasjon og lagersaldo.

Forbrukeren har makten
Forbrukerne blir stadig mer belest og informert og mer 
sikker på hva man vil ha. Handelen må henge med og 
oppfylle ønsker og krav, men helst ligge et skritt foran. 
Personalisering er et moteord akkurat nå, å la kunden 
skape sine egne produkter eller tjenester innbærer at 
man tilbyr unike produkter som ikke konkurrentene har. 
Forbrukeren er også forberedt på å betale ekstra for noe 
unikt. Personalisering er også en form for kundetilpasning, 
å utvikle noe etter kundenes ønsker - men uten å miste 
kjerneverdien i varemerket. Å være der kundene befinner 
seg er nødvendig og Pop up-butikkene har kommet for å 
bli.

Forbrukeren dropper ikke butikken
På NRF var alle enige om at butikken ikke er død selv om 
netthandel vokser. ”Brick is the new black” var et uttrykk 
som gikk igjen. Men de fysiske butikkene må forandres og 
utnytte muligheten til å være sosiale samlingsplasser som 
kan tilby opplevelser som ikke den digitale handelen kan. I 
butikken kan man også tilby andre former for tjenester.

National Retail Federations 104. årliga Big Show i New York 2015 samlet verdens ledende retailere samt leverandører av teknologi 
og kompetanse i ett arrangement med enorm utstilling og inspirerende forelesninger fra retailere, eksperter og leverandører. Med 
34 000 deltagere fra hele verden, nærmere 600 utstillere og nesten 300 talere kan begivenheten defineres som verdens største 
retailmesse.

Dagens Handel med sjefsredaktør Thomas Karlsson og Visma Retail, som er en helhetsleverandør av IT-løsninger innen varehandel, 
var på plass for å trendspane og ta del i framtidens retail. Her følger en oppsummering av våre iakttagelser. De gir innblikk i de 
viktigste trendene som kommer til å ha stor betydning for bransjen nå og fremover.

Retailtrender 2015
– 6 viktige iakttagelser fra verdens største 
retailmesse, NRF’s Retail Big Show 2015



Teknologi = muliggjører
Messens nærmere 600 utstillere viste mange spennende 
løsninger som blant annet dreiet seg om: 
• Big data. Fra kampanjestyring, predicitive retailing (å 

bruke historikk for å forutse), analysverktøy for økt 
personalisering, til programvare som kan identifisere 
områder og gadgets gjennom bildeavlesning. 

• Internet of things, der enheter kommuniserer og 
kobler seg sammen for spesifike bruksområder. 

•  Maskinvare som blir smidigere i form av mindre 
størrelse, mer fokus på design og fleksibilitet.

•  Overflod av mobileenheter for retailere og primært 
butikkpersonale. Alt fra mobil backoffice til mobil POS, 
for å styrke kundemøtet, skap mersalg og effektivisere 
prosesser og arbeidsmåter hos retaileren. 

•  Mange varianter av digital signage, med interaktive 
skjermer i ulike former 
 

På tross av mye teknologi og innovasjon var det tydelig 
fokus på kundereisen, handleopplevelsen, og hvordan 
digitalisering påvirker handelen, der teknologien betraktes 
som bærer av innovasjon. Med viten om at retailere har 
kommet ulikt i forhold til omnikanalshandel, så er det 
sentralt for mange teknologileverandører å vise løsninger 
som støtter nettopp denne overgangen.

Studier viser at Skandinavia ligger langt framme hva  
gjelder e-handelspenetrasjon og omnikanalsmodenhet.  
I vår region er IT-infrastruktur såpass etabert, der  
oppkobling 24/7 er mulig for majoriteten av  
befolkningen, og også til en rimlig kostnad. Dermed finnes 
de beste forutsetningene, fra et tekniskt perspektiv, for  
Skandinavia å ligge enda nærmere lederposisjon, der USA 
og UK er land som ligger på topplaseringene. Imidlertid 
kan man konstatere at Sverige ligger langt framme hva 
gjelder selvbetjeningsløsninger, sammenliknet med mange 
andre land.
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Med Visma Retails hjelp kan aktører i varehandelen tiltrekke sine kunder til handelsplassen, øke salget gjennom forbedret handleopplevelse og skape lojale kunder. Dette igjennom smart bruk av 
teknologi som støtter de nødvendige prosesser på alle nivåer. Vi tilbyr helhetsløsninger innen butikkdata og relaterte tjenester. Som for eksempel kasseapplikasjoner, backoffice-løsninger og sentrale 
styringssystemer av kjedebutikker og tjenester som prosjektledelse, implementering, support og IT-drift. Vi har forsynt forhandlere med butikkdataløsninger i 30 år. Med bred bransjeerfaring og dyp tekno-
logikunnskap har vi utviklet løsninger som passer dagligvarehandel, apotek og faghandel.

Fokus på kundens handlereise
Ut i fra disse 6 iakttagelser kan vi konstatere at fokus på kundens handlereise er viktigere enn noensinne. Med andre ord, 
viktigheten av å forstå kjøpsprosessen og kjøpsadferd både før, under og etter et kjøp. Retailerne er hardt konkurranse- 
utsatte, og spillarenaen for retailerne har også forandret seg. For retailerne innebærer det å på alvor møte teknologiskiftet 
og engasjere seg i sine kunder mer enn noensinne.

Forbrukeren er komfortabel 
og utålmodig

- Retailerne vinner på å være 
på tå hev.

Forbrukeren vil bevege seg fritt

- Retailerne vinner på å skape 
helhetsopplevelsen for forbruker 
uansett kanal.

Forbrukerne dropper ikke butikken

- Retailerne vinner på å revurdere 
den fysiska butikkens rolle 

Forbrukerens beste venn - mobilen

- Retailerne vvinner på å finne 
øyeblikk og sammenhenger, der 
budskap og tilbud passer inn.

Teknologi = muliggjører

- Retailerne vinner på å se teknologi 
som innovativ bærer, men ikke som 
svaret i seg selv. Fremgang er å holde 
sammen helhetsopplevelsen for for-
brukeren uansett kanal.

Forbrukeren har makten  

- Retailerne vinner på å se 
den unike kunden.

Takket være teknologi og digitalisering 
står forbrukeren utstyrt flere valgmulighe-
ter, bedre tilgjengelighet og mer  
informasjon enn noen gang før. 

Teknologien gjør det mulig for retailere å 
møte den nye forbrukerens behov, men 
er ikke svaret på hvordan retaileren lykkes 
med sin business.


