
01.  ”The empowered consumer” 
Mer enn noensinne sitter forbrukeren på makten og 
dikterer vilkårene. Med mobilen som sin beste venn og 
digitaliseringens fremferd er kjøpsprosessen mer dynamisk 
i dag. Forbrukeren er godt informert og oppkoblet, samtidig 
komfortabel og utålmodig, og handler på sine vilkår – når, 
hvordan og hvor som helst. I tillegg med forventninger 
til en sømløs opplevelse uavhengig av kanal eller hvor i 
kjøpsprosessen forbrukeren befinner seg.  
 
Derfor er den digitale forbrukeren hetere enn noensinne 
for retailere å følge, forstå, forutsi og være der for, før neste 
kjøp. Å kommunisere et relevant, målrettet og personlig 
budskap i rett sammenheng, tidspunkt og geografi er 
nøkkelen til fremgang. 
 
For retailere finnes det i dag fantastiske muligheter for 
å jobbe med kundeinnsikt for å veilede kunden til kjøpet. 
Studier viser at flertallet av forbrukerne gjerne gir fra 
seg personlig informasjon til retailere, forutsatt at det 
resulterer i tilpasset kommunikasjon tilbake. Å engasjere 
seg i og oppvarte sine kunder på riktig måte og med riktig 
ting bygger relasjoner, skaper tillit og kundelojalitet.

02.  ”Does offline even exist anymore” 
Det svirrer mengder av "buzzwords" som omnikanal, 
sømløs handleopplevelse, digital commerce, unified 
commerce... Men i den digitaliserte verden er man alltid 
online, selv i fysiske butikker. Vi snakker ikke lenger om at 
grenser viskes ut, men i stedet om det finnes noen grense? 
Kunden bryr seg ikke om multikanal eller omnikanal. Den 
eneste kanalen som gjelder er kunden selv. 
 
For å komme dit må du som retailer ha samme strategi 
for butikkhandel som for e-handel. Kundereisen ser ut på 
samme måte i den fysiske butikken som i nettbutikken: 
kundene kommer inn, på utkikk etter en vare, sjekker og 
leser informasjonen, legger i handlekurven og betaler. Den 
digitale verden flytter inn i butikken. Handelen må dra nytte 
av at alle kunder er digitalisert, og la kundene bruke sine 
mobiltelefoner for å søke etter varer, få hjelp eller skanne 
og betale. Men de nye digitale utviklingen er ikke bare for 
forbrukerne. Like viktig er å få med seg de ansatte og få dem 
til å bli med på og å utvikle den digitale reisen.

03.  ”Shopping experience is everything” 
Handleopplevelse er sentralt for både forbrukere og 
retailere. Det er her retailere kan utmerke seg for å skape 
engasjement. Å gi kundene en god handleopplevelse er 
like viktig i det digitale som det fysiske møtet. For fysiske 
butikker handler det om å skape spennende butikker, ved 
å flytte inn i den digitale teknologien i butikkene, overraske 
med kreative samarbeid med andre aktører og engasjere 
kunder på forskjellige måter for å skape merverdi og 
helhetsopplevelse. 
 
For eksempl som Ralph Laurens flaggskip butikk på 5th 
avenue, som har prøverom med interaktive berøringsspeil. 
Der utnytter de onlineoppførsel i en helt ny sammenheng, 
for betjene kunden på best mulig måte. Eller Hershey's 
sjokolade, som tilbyr gratis sjokolade med hjelp av en 
sjokolademaskin med innebygd kamera som registrerer om 
du smiler - "Smile for a free sample of chocolate”.

04.  ”Any way and Any where they want it” 
I takt med at e-handel øker så synker også andelen av 
butikkbesøk. Den yngre generasjonen, som blir stadig mer 
kresen og utålmodig, vil snart ikke gå i fysiske butikker. 
Kjedene starter e-handel, men det er viktig å fortsette 
å få kundene inn i butikkene - der man kan yte service, 
opplevelser, skape mersalg, bygge relasjoner og bygge 
varemerket som netthandelen vanligvis ikke kan. 
 
Click and collect vokser kraftig, i for eksempel USA og 
Storbritannia. Varehuset Bloomingdales forventer at 25 
prosent av salget kommer gjennom click and collect i løpet 
av bare et par år, og vil bygge om utleveringsavdelingen for 
å gi kundene enda bedre opplevelse. 
 
Men det kommer også helt nye aktører med nye løsninger. 
Taxioppkomling Uber kjører ut nettbestilte varer innen 
en time på Manhattan. Svenske Urb-it samarbeider med 
flere butikker og kjeder i Stockholm for å gi alternative 
leveringsmuligheter. Droner er ikke lenger science fiction. 
Hva blir det neste? 
 

National Retail Federations 105. årlige Retail's Big Show 2016 i New York samlet verdens ledende detaljhandlere samt leverandører av teknologi 
og kompetanse i et arrangement med en enorm utstilling og inspirerende forelesninger fra retailere, eksperter og leverandører. Med nærmere 
35 000 deltagere fra hele verden, 600 utstillere og 300 talere kan arrangementet defineres som verdens største retailmesse.
 
Hovedorganisasjonen Virke, Dagens Handel, ledende bransjemagasin innen svensk detaljhandel, og Visma Retail, som er en helhetsleverandør 
av IT-løsninger innen detaljhandelen, var på plass i år igjen for å trendspane og ta del i fremtidens retail.
 
Her følger en oppsummering av våre funn, et innblikk i de viktigste trendene som har stor betydning for bransjen nå og fremover. 
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Med Visma Retails hjelp kan aktører i detaljhandelen tiltrekke sine kunder til handelsplassen, øke salget gjennom forbedret handleopplevelse og skape lojale kunder. Dette gjennom smart bruk av  
teknologi som støtter nødvendige prosesser på alle nivå. Vi tilbyr helhetlige løsninger innen butikkdata og relaterte tjenester. Som for eksempel kasseapplikasjoner, backoffice-løsninger, kundelojalitet  
og sentrale system for styring av kjedebutikker samt tjenester som prosjektledelse, implementering, support og IT-drift. Vi har levert butikkdataløsninger til detaljhandelen i over 25 år. Med bred  
bransjeerfaring og dyp teknologikunnskap har vi utviklet løsninger som passer dagligvarebutikker, apotek og faghandel.

06.  “Millennial Magnetism” 
Alle trekkes mot dagens 20-30-åringer, "millennials", som er 
både dagens og morgendagens kunder. Men de er kresne, 
utro og bevisste samt ikke helt enkle å gjøre fornøyde. 
Mange ganger må man tenke seg om og kanskje skape nye 
forretningsmodeller for denne viktige kundegruppen. 
 
Millennials har så langt ikke like mye penger å forbruke 
som generasjonen før. Dagligvarekjeden Whole Foods, som 
selger økologisk og lokalt produsert, passer millennials 
ideologi, men ikke lommebøker. Derfor starter de en helt ny 
kjede, 365 by Whole Food Market, naturlige og økologiske 
produkter til lavere priser. 
 
Det brasilianske motemerket Reserva har skapt butikker 
som millennials trives i - møte venner, spise og spille 
biljard. Og Macy's varehus på Manhattan har samlet alle 
varemerkene som kan passe millennials på ett sted og 
skapt et eget varehus i varehuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.  “Exponential Technology” 
Den teknologiske utviklingen går i et rasende tempo, i en 
slik fart at utviklingen øker eksponentielt, hvilket er noe 
som både retailere og forbrukere vil se og oppleve mer av. 
Med dette tempoet har vi snart datamaskiner som er minst 
like smarte som menneskets hjerne. 
 
Allerede i dag finnes det mengder med spennende 
teknologi og innovasjon, hvilket også ble vist på messen. 
For eksempel en serviceinnstilt robot som kan hjelpe 
kunder med å handle i butikken. Eller et smykkearmbånd 
som er koblet til mobilen for varsler. Big data er fortsatt 
stort og mulighetene med dataanalyse blir enda mer 
raffinert. Internett of things, hvor enhetene er oppkoblet 
og kommuniserer med hverandre er en selvfølge på all ny 
teknologi som kommer. Populært er også digital signage 
i ulike konstellasjoner, spesielt interaktive skjermer i 
kombinasjon med augmented reality-løsninger. Hardware 
blir smidigere og mer fokus ligger på design og fleksibilitet, 
hvor mobile enheter blir enda nettere. I kombinasjon med 
smart programvare oppleves mulighetene med tekniske 
hjelpemidler uendelige. 
 
Som retailer å se og benytte teknologien som en 
muliggjører, bærer av innovasjon og støtte til å engasjere 
kunder og øke handleopplevelsen, samtidig som retaileren 
kan jobbe mer effektivt og lønnsomt, er en oppskrift for 
suksess.
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Forbrukeren i fokus i den digitaliserte handelen

Ut i fra disse seks iakttagelsene kan vi konstatere at som alltid finnes handelen der menneskene er. Det innebærer at det alltid skapes 
nye markedsplasser. Før samlet folk seg for å bytte varer, deretter åpnet handelen salgsboder. Siden flyttet menneskene inn i byene 
og butikker ble åpnet. Når menneskene begynte å surfe på internett så startet e-handelen. Og når de omgås i sosiale medier så 
kommer kjøpsknappene dit. Handel skaper nye forretningsmodeller, som krever nye strategier.

Retailere er svært konkurranseutsatte der spillarenaen også har forandret seg. Som retailer å gjøre seg relevant for forbrukerne 
er viktigere enn noensinne. I den stadig mer digitaliserte handelen er forbrukeren unektelig i fokus. Samtidig er tiden inne for 
retailere å begynne å dra nytte av alle de mulighetene som digitaliseringen innebærer. Som å aktivt jobbe med kundeinnsikt og 
lojalitetsprogrammer for å treffe med riktig budskapet, til rett tid og i rett sammenheng. Og ved å utnytte teknologi, innovasjon og 
mobile handleløsninger som verktøy for både forbrukere og retailerne selv, for å nå den stadig mer digitale forbrukeren.
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1. Forbrukeren har makten hvilket gjør det hetere enn noensinne for retailere å følge, forstå, forutse og være der for forbrukeren.
2. Digital og fysisk handel i symbiose hvor den eneste egentlige kanalen er kunden.
3. Handleopplevelse i fokus hvor det gjelder å oppfylle krav, overraske og engasjere.
4. Utålmodige forbrukere etterspør fleksible leveransemuligheter.
5. Den kresne generasjonen skaper nye forretningsmodeller.  
6. Med teknologiens utvikling er den digitale fremtiden allerede her.


