
1. “How technology is making Retail more human” 
Mobilen er fortsatt viktig både for forbrukere og retailere og det 
utvikles stadig nye funksjoner for mobile enheter som gjør shopping 
både raskere, enklere og mer morsom. Ifølge Jeff Hoffman, 
medgrynder av varemerkebyrået Color Jar, er det fem teknologiske 
løsninger som kommer til å forandre detaljhandelen fremover. Og 
teknologien skal fremfor alt benyttes for å gjøre shoppingen mer 
personlig.

Sosiale medier kommer til å bli enda viktigere for å skape en 
personlig relasjon mellom retailer og kunde, men også mellom 
kunder. I tillegg vil bruken av chatbots øke, og med trening blir 
chatbotene også stadig mer personifiserte og tilpasset den enkelte 
kunde.

VR-briller er også noe vi kommer til å se enda mer av i retail 
fremover. Teknologien kan benyttes både for å skape nye 
handleopplevelser for forbrukerne og som arbeidsredskap i butikkene. 
VR spås å få like stor betydning som smarttelefonen fremover.

Artificiell intelligens, AI, som har fått et oppsving gjennom selskap 
som Google og Facebook, ser vi nå også begynner å bli brukt i 
handelssammenheng. North Face har kommet langt med AI for å tilby 
kundene akkurat de produktene de er ute etter. Roboten Pepper er 
lastet med artificiell intelligens og kan benyttes for å hjelpe kundene 
ute på butikkgulvet. Og Amazons Ecco, som nå har fått en etterfølger 
i Googles Home, er eksempler på off screen-handel som beregnes å 
stå for 30 prosent av alle kjøp fremover.

3D-printing er fortsatt i sin spede begynnelse men fremover kommer 
det til å gjøre store forandringer for handelen. På messen var det 
mulig å kjøpe klær laget i 3D-printet materiale og på Manhattan 
selger Dylans Candy Bar allerede 3D-printet godteri.

Den femte teknologien er Real time inventory og på varehuset 
Bloomingdales benytter man i dag RFID-teknologien for at hver 
medarbeider i skoavdelingen skal ha nøyaktig oversikt over hvilke 
sko i ulike farger og størrelser som finnes på lageret for å maksimere 
tilbudet til kundene. 

2. “The DNA of the digital native” 
Forbrukere oppfører seg veldig annerledes enn for ti år siden. Man 
handler annerledes, har et on-demand tankesett og forventningen 
om kundeservice i verdensklasse er en hygienefaktor – ikke bare en 
merverdi.

De som setter standarden for morgendagens handel er de "digitale 
innfødte" - i motsetning til oss “digitale immigranter”. Digital Natives 
kalles også for generasjon Z. De er født etter 1990 og er dermed født 
inn i en digital verden. De er "always on", de prater engelsk nesten like 
bra som en innfødt og de tar teknologien for gitt.

De digitalt innfødte er vant til å ha konstant tilgang til informasjon 
og vil ikke vente på ting. De vil spare tid og de hyperadopterer, som 
ikke bare trenger å bety at de raskt tar i bruk nye dingser, men også 
at de omfavner opplevelsen uten å nøle. De bruker mye tid på sosiale 
medier hvor de også har et helt annet språk. 

Selv om denne generasjonen i dag har svak kjøpekraft så kommer det 
til i år 2025 å finnes flere digitalt innfødte enn digitale immigranter 
i verden. Skal man nå ut til denne generasjonen må man først se 
på hvilke behov de har og deretter finne ut hvordan man best kan 
nå dem på den måten de foretrekker å bli kontaktet på. Tilsvarende 
på arbeidsplassen, de motiveres ikke spesielt av å jobbe i henhold 
til “old-school” rutiner, men har behov for et stimulerende digitalt 
arbeidsmiljø.

3. “Re-defining marketplaces and commerce” 
Den tradisjonelle plassen for handel forandres og påvirkes av en 
stadig høyere digital aktivitet hos forbrukerne, som kan handle i 
flere kanaler. Derfor kommer handelsplassen og butikkenes rolle til å 
forandres hva gjelder utforming og formål.

Takket være all research online er forbrukerne i dag kjøpeklare når de 
har kommet seg til butikken - man vet hva man vil ha og har budsjett 
til det. Men det bety også at butikken skal være et sted der man kan 
få inspirasjon, nye idéer og veiledning, for å stimulere til mersalg. 
Med tanke på at man kan handle store deler av det som finnes i 
butikken på internett, blir formålet med det fysiske kundemøtet å 
skape en relasjon med kunden og varemerket.

Siden starten av netthandelen har butikken og utvalget kommet 
hjem til kunden. Selv om e-handelskanalene vokser er den fysiske 
butikken langt fra død. Det viktige er at retailerne må være tilstede 
og tilgjengelige der kundene er, og også skape en smidig opplevelse 
mellom de ulike kanalene. Fremfor alt som retailer å utnytte dataene 
som samles inn på tvers av alle kanaler, for å lære seg mer om 
kunden, og for å tiltrekke seg kunden enda mer treffsikkert.

Vi ser også at delingsøkonomien vokser innenfor flere bransjer. Hittil 
har ikke handelssektoren hatt sitt “Uber-moment”. Men vi ser en 
framferd av abonnementstjenester, inkludert norske aktører, der man 
eksempelvis kan abonnere og få hjem nye skjønnhetsprodukter på 
månedsbasis. Merverdien ligger i overraskelsesmomentet, og at noen 
andre har tenkt og forenklet det hele for meg, hvilket også bidrar til 
helhetsopplevelsen.  
 
 

 
 
 

National Retail Federations årlige Retail's Big Show i New York 2017, samlet verdens ledende detaljhandlere samt leverandører av teknologi og 
kompetanse i et arrangement med en velbesøkt utstilling og inspirerende forelesninger fra retailere, eksperter og leverandører. Med nærmere
35 000 deltagere fra hele verden, 500 utstillere og 300 talere kan arrangementet defineres som verdens største retailmesse.

Hovedorganisasjonen Virke 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 framtidens retail.

Her følger en oppsummering av våre funn, et innblikk i de viktigste trendene som kommer til å ha stor betydning for bransjen nå og fremover. Disse 
spaningene har fått titler etter uttrykk som fanget kjernen i mange av de emnene som ble berørt på messen.
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Vi hjelper retailere med å lykkes med å tiltrekke kunder til butikkene, øke salget gjennom en bedre handleopplevelse, og skape lojale kunder. Dette ved smart bruk av teknologi som støtter alle 
nødvendige prossesser på alle nivå. Visma Retail er en totalleverandør av IT-løsninger til ledende butikkjeder i utvalgte bransjer i Norden. Som totalleverandør tar vi fullt ansvar gjennom 
rådgivning, prosjektledelse, installasjon, opplæring, support, teknisk service og IT-drift.

4. “Shopping experience 2.0 - ROI (Return on 
Involvement)” 
Den neste generasjonens handleopplevelse eies av kunden og 
kommer til å handle om hva kunden ser av “whats-in-it-for-me” 
verdi i det, betraktet ut i fra hvordan kunden ser på ROI - Return on 
Involvement (ikke ut i fra det tradisjonelle Return on Investment). I 
dag trenger ikke kunder å besøke butikker, snarere må de ønske å 
besøke butikkene. Derfor må handlemiljøet være noe ekstra for å 
engasjere kunden. Flere og flere retailere og varemerker bygger sine 
butikker til å være opplevelsessenter. Alt fra å skape atmosfære med 
gjennomtenkt innredning, eventer i butikken og digitale hjelpemiddel, 
til oppmerksomt og kunnskapsrikt butikkpersonale.

Handel online skaper også nye forventninger til fysisk handel 
(eksempelvis produkttilgjengelighet, anbefalte produkter, hvor raskt 
jeg kan finne det jeg leter etter, rask utsjekk osv) der online og offline 
handel må henge i sammen. Det er en forutsetning i dag for å kunne 
tiltrekke forbrukeren.

Samtidig handler det om å forbedre møtet med kunden og servicen 
enda et hakk med digitale og mobile hjelpemiddel - “humanize 
digital”. For eksempel at butikkpersonalet bærer et nettbrett med 
umiddelbar tilgang til lagrede data om kundens kjøpshistorikk, profil 
og preferanser (basert på et lojalitetssystem), samt at hele kjedens 
sortiment er tilgjengelig (og ikke begrenset kun til butikkens lager). 
Dette for å kunne være forberedt og kunne føre en meningsfull 
samtale med kunden på personnivå, for å bygge en god relasjon som i 
sin tur fører til lojalitet. 

5. “I know what I want, and so should you” 
Forbrukere er mer velinformert og sofistikert i dag hva gjelder hva 
man vil ha, og dikterer derfor vilkårene i større grad. Kunden er i 
sentrum ut i fra to dimensjoner. Det første henspiller på at kunden 
selv vil tilpasse og skreddersy varen etter sin smak, og det andre er 
knyttet til at kunden samtidig ønsker å få gjennomtenkt og målrettet 
kommunikasjon, så kunden blir sett og tiltalt på personnivå, ikke som 
en i mengden. Det finnes en forventning om at retaileren bør vite 
hvem jeg er som kunde (basert på kjøpshistorikk og profil). “One size 
fits all” fungerer ikke lenger. 

Det finnes flere aktører som har basert seg på at kunden vil designe 
sin vare med et antall tilvalg og alternativ, som Shoes of Prey, 
Indochino og Mon Purse. Fordelen er ikke bare at kunden får skape 
sin unike sko, antrekk eller veske. Fra retailerens perspektiv handler 
det også om å ha en annen tilnærming hva gjelder innkjøp og 
produksjon. Med “on-demand production” har retaileren et virtuellt 
produktsortiment, og slipper å håndtere varelager med diverse 
størrelser og farger, og slipper å bekymre seg for å selge varer på 
tilbud dersom sesongens salg ikke går bra. 

Det handler om å gi kundene det de ønsker, når de vil ha det, og 
helst før de vet at det vil ha det. Det gjelder å se hver kunde på 
personnivå og å jobbe med kundeinnsikt ved å studere kundedata på 
individnivå og se hva kunden er ute etter, samt har av kjøpshistorikk 
og preferanser. Man snakker om “data driven retailing”, og verktøy 
som håndterer markedsføring ned på hver kundes unike personnivå, 
og i tillegg i sanntid. Dette er en forutsetning for å lykkes i å bygge en 
relasjon og å oppvarte kunden på riktig måte, med de riktige tingene, 
til rett tid.  

6. “The consumers demand transparency” 
For kunden er det ikke lenger nok å bare ha innsyn - å vite hvilken 
bonde som har dyrket grønnsakene - de vil interagere og kunne være 
med å påvirke hva som skal være en del av sortimentet, hvordan og 
hvor det skal dyrkes, hvordan det skal transporteres og pakkes. Å 
kunne vise at selskapets varer er produsert på en bærekraftig og etisk 
måte har blitt en hygienefaktor.

Transparens i logistikleddet medfører at kunden ikke aksepterer å 
vente i ubestemt tid på varer handlet på nettet, de vil ha levaranse i 
dag eller til og med umiddelbart! Kunden ønsker også innsikt i hele 
leveranseprosessen; fra produksjon og lager til produktet kan hentes 
der de vil, når de vil.   

Når handelen ikke lenger kan leve på marginene på produktene må 
de ekspandere og finne andre inntektskilder som ulike tjenester. I år 
2020 forventes det at hver kunde bruker to dollar på tjenester for 
hver dollar de handler ting for.
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1. “How technology is making Retail more human”  Den nye teknologien er et hjelpemiddel for å skape en mer personlig relasjon til kundene.
2. “The DNA of the digital native”  Bortkastet tid å sammenligne seg med konkurrentene, man må se til å holde tritt med forbrukerne.
3. “Re-defining marketplaces and commerce”  Handelsplassens betydning forandres når det gjelder både utforming og formål. Handelen skjer 

der forbrukerne er.
4. “Shopping experience 2.0 - ROI (Return on Involvement)”  Ta på deg kundens briller, hva får kunden ut som Return on Involvement? 

Kunder forventer seg handleopplevelse og kundeservice i verdensklasse (det er en hygienefaktor, ikke bare en merverdi)
5. “I know what I want, and so should you”  One size fits all fungerer ikke lenger. Se den unike kunden, jobbe med kundeinnsikt og 

markedsføring på personnivå.
6. “The consumers demand transparency”  Kunden krever fullt innsyn: med transparente priser og umiddelbare leveranser - hva skal handelen leve 

av?

Disse seks funnene er kjente i bransjen, men er i dag enda mer aktuelle i og med at vi har innsikten om 
den eksponensielle fremdriften og hastigheten som den teknologiske utviklingen går i. Dette skaper både 
muligheter og utfordringer. Å lykkes som retailer i å omsette digitaliseringens muligheter i praksis og 
kunne tenke nytt hva gjelder selskapets forretningsmodell er nøkkelen til fremgang. For å nå ut til den 
stadig mer digitale forbrukeren gjelder det for retaileren å utnytte verktøy som teknologi, innovasjon og 
mobile handleløsninger. Like viktigt er det å jobbe aktivt med kundeinnsikt, lære å kjenne forbrukeren på 
et personnivå for å kunne treffe godt med relevant budskap, til rett tid og i riktig sammenheng.


