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Fem viktige innsikter fra verdens største retailmesse:  
NRF Retail’s Big Show i New York



Hvert år arrangeres verdens største retailmesse i New 
York: NRF Retail’s Big Show. Virke, hovedorganisasjonen for 
tjenestenæringene, og Visma Retail, helhetsleverandør av IT-
løsninger for detaljhandelen, var som vanlig på plass for å speide 
etter trender og se nærmere på både dagens og morgendagens 
viktigste retailspørsmål. 

Sammen har vi samlet våre fem viktigste innsikter om det som 
skjer innen retail akkurat nå. For det skjer mye, og det skjer raskt. 
Å holde seg oppdatert som retailer, å sørge for å inspireres og 
utvikles, blir mer avgjørende for hver dag som går. 

Det aller viktigste er dog å tørre å forandres eller kanskje til og 
med tenke helt nytt. Å hele tiden drive en kontinuerlig utvikling 
er den sentrale faktoren, og for å komme videre kreves det nye 
ideer og inspirasjon - noe vi håper å kunne bidra til med denne 
trendrapporten.  

God lesing!

Inspireres for å utvikles

1. Butikk 2.0: fornye for å overleve

2. Stor eller liten

3. Data, data og data

4. Den fragmenterte målgruppen

5. Eksperimentell retail
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Trendene 2018

• 36 000 deltakere
• 700 utstillere
• 200 talere
• 107 representerte land

NRF Retail’s Big Show 2018



Innovative format
Vi kommer til å se mange nye, spennende butikkonsept og 
format framover. Allerede nå har mange kjeder og varemer-
ket åpnet butikker som tilbyr mye mer enn bare varer. Eataly 
har for eksempel åpnet en “culinary theme park” i Italia, med 
restauranter, fabrikker og et helt økosystem. I tillegg til at 
kundene får et stort utvalg varer får de også en følelse for 
hvordan råvarene dyrkes og matvarene produseres. Et annet 
eksempel på nye formater er amerikanske Bonobo som sel-
ger herremote på nett. Aktøren har valgt å åpne showrooms, 
eller Guideshops, på strategiske plasser. Her kan kundene 
både booke tider, events og drop-in for å kunne se og prøve 
sortimentet. Personalet legger deretter en bestilling for 
kunden, slik at varene sendes hjem helt kostnadsfritt.
 

Konstellasjoner og samarbeid
Bransjeglidning har pågått en stund, men nå kommer vi til 
å se enda fler og kanskje uventede konstellasjoner. Amazon 
kjøpte Whole Foods Market i fjor. Nå selges Amazons ele-
ktronikk i shop in shops i dagligvarebutikkene, nettkjøp fra 
Amazon kan hentes i pick up-automater hos WFM og Amazon 
Prime-medlemmer kan bestille fra Whole Foods matsorti-
ment og få levering innen to timer. I Sverige har Clas Ohlson 
kjøpt seg inn i nettaktøren Mathem, blant annet for at mat-
varekundene også skal kunne bestille produkter fra Clas Ohl-
son som leveres sammen med matleveransen. Slike gunstige 
samarbeid og sammenslåinger på tvers av bransjer kommer 
vi til å se mer av i detaljhandelen framover. 

Vi merker at alt fra leverandører og designere til teknologi- 
og logistikkselskap vil samarbeide med forskjellige retailere. 
For Levi’s har slike samarbeid vært en viktig del av å styrke 
og fornye varemerket. De har for eksempel valgt å samarbei-
de med en ekstern vintageaktør som de først anså å være en 
konkurrent, men som nå er en viktig spillebrikke for å nå ut til 
en ny og yngre målgruppe. Levi’s har også samarbeidet med 
Google for å lage en ny smartjakke med mange teknologiske 
finesser. 

Et ytterligere eksempel på gunstige samarbeid finner vi hos 
flyselskapet Lufthansa. Sammen med dagligvarekjeden 
Rewe får passasjerene nå muligheten til å bestille matvarer 
via flysetenes skjermer. Varene leveres hjem til kundene like 
før de kommer hjem fra reisen sin.

Butikk 2.0: fornye for å overleve
Den fysiske butikkens død er overdrevet, butikken lever for fullt - men må utvikles og fornyes for å være aktuell for 
forbrukerne. 

Trend 1

Eataly, Bologna

Amazons shop in shop 
på Whole Foods Market



Nyskapende tjenester
Tøffere priskonkurranse og større transparens gjør det van-
skeligere å tjene gode penger på de produktene man selger. 
I stedet må retailere finne nye måter å bli lønnsomme på, 
for eksempel ved å tilby tjenester som man kan ta betalt 
for. Tjenestene kan samtidig bli en smart måte å attrahere 
kundene til butikkene på. Kleskjeden American Eagles Out-
fitters lokker til seg studenter og andre unge kjøpere ved å 
tilby vaskemaskiner i butikkene. Mens klesvasken snurrer kan 
man prøve nye dongeribukser og skape et langvarig forhold 
til varemerket. 

Sengemerket Casper har åpnet en pop-up i kjøpesenteret 
Westfield World Trade Center hvor man lar kundene prøvelig-
ge senger i koselige hjemmemiljø bak gardiner. Enda mer 
innovativt er deres The Snooze Room hvor forbrukere kan 
bestille en tid på nett og deretter låne en seng for å kunne ta 
en liten dupp. Forskjellige kurs, seminarer og events hvor 
besøkeren betaler for seg blir også viktigere og viktigere for 
både små butikker og store kjeder.

 
Teknologien i praksis
Det har lenge vært snakk om ny teknologi som Artificial Intel-
ligence, Augmented Reality og Virtual Reality. Nå begynner 
det virkelig å skje ting, og på messen ble det demonstrert 
mange spennende løsninger. Endelig kan vi se konkrete resul-
tater av ny teknologi i butikker. En kjede som ligger i spissen 
er Sephora. De var veldig tidlig ute med omnikanal og mobile 
kasser, og nå tester de teknologi og digitalisering for fullt for 
å løfte handleopplevelsen. For eksempel kan du se hvordan 
Sephoras forskjellige leppestiftsnyanser vil se ut på deg via 
en virtuell skjerm i butikken på Times Square.

Det handler ofte om å utdanne og inspirere, men på en leken  
måte. Hos Amazon Books finner du ingen priser på eller rundt 
varene. Du må selv skanne produktet med mobilen for å se 
prisen i Amazon-appen, eller skanne varen ved en av de digi-
tale stasjonene i butikken.

Personlig service til nye høyder
Service, det personlige møtet, er et av den fysiske butikkens 
sterkeste kort. Ved å utvikle servicetilbudet sitt, kan butik-
kene bli enda sterkere. Ikke bare sammenlignet med netthan-
del, men også med andre fysiske konkurrenter.

Hos flere britiske aktører, som Marks & Spencer og John 
Lewis, har muligheten til å kunne booke en selger blitt en 
stor suksess, og noe som tilbys hos 22 av varehusets avde-
linger. Løsningen er en fordel for kundene, som vet at de får 
hjelp med en gang, og også en fordel for butikken som kan 
planlegge bemanningen i forhold til etterspørselen. Salget 
ved slike forhåndsbookede besøk ligger høyt over gjennom-
snittssalget. 

Et annet eksempel på personlig service i toppklasse er den ek-
sklusive smykkekjeden London Jewelers som tilbyr kundene 
sine et hjemmebesøk av en personlig stylist. Stylisten velger 
ut et antall smykker og lar kundene få prøve de i rolige omgiv-
elser i sitt eget hjem. 

Butikkenes overlevelsesstrategier

• Innovative butikkformat
• Gunstige samarbeid
• Nyskapende tjenester
• Sette teknologien ut i praksis
• Løfte den personlige servicen

Trend 1

Hos American Eagles 
Outfitters kan kundene 

vaske klærne sine 
mens de shopper.



Alle snakker om Amazon. Den amerikanske giganten er både 
en trussel og et forbilde for mange. Ved å åpne for nye sa-
marbeid hele tiden, vokser Amazon seg bare større og større. 
Dette fører til at enda flere retailere knytter seg til plattfor-
men, i stedet for å ta en risiko og stå igjen som en selvstendig 
aktør. Gjennom sitt oppkjøp av Whole Foods Market fikk Am-
azon tilgang til fysiske møter med kundene, og nye kanaler 
å nå ut med. Samtidig presenteres nye oppfinnelser som får 
mye publisitet, slik som den ubemannede og kasseløse butik-
ken Amazon Go. 

Kinesiske Alibaba er en aktør som til og med er enda større 
enn Amazon. Det er ikke bare en netthandelsaktør, men også 
et helt økosystem med handel, logistikkløsninger, media, un-
derholdning og til og med en egen plattform for betaling og 
skytjenester. 

De fleste aktører vil, i motsetning til Amazon 
og Alibaba,  ikke være store nok til selv å tilby, 
operere og utvikle et komplett økosystem. 
Partnerskap blir derfor sentralt, slik at du blir 
del av et komplett økosystem.

Stor eller liten
Det skjer en tydelig polarisering på markedet akkurat nå. De største retailerne blir større, samtidig som forbrukerne 
også søker seg mot nye, mindre merker og unike butikker.

Trend 2

Tmall er Alibabas markedsplass for B2C og har over 488 mil-
lioner aktive brukere. En tydelig trend akkurat nå er at flere 
og flere retailere vil jobbe med Alibaba og få en plass i plat-
tformen deres. Samtidig ser vi også at det blir vanligere for 
aktører i Europa å akseptere betalingstjenesten deres Alipay. 

Nå når de store blir større øker også etterspørselen etter 
små nisjebutikker med unikt vareutvalg. Små aktører må ofte 
samarbeide med andre og skape nye markedsplasser for å 
kunne overleve. Et fint eksempel er den amerikanske kjøpe-
sentereieren Simon Properties som hjelper nettopp små 
aktører ved å tilby pop-up-områder som inkluderer det nød-
vendige, som alt fra skilter til bakgrunnsmusikk. Dette for en 
mye lavere pris enn de store kjedene må betale.

- Harald Jachwitz Andersen, Direktør Virke Handel ”
1. Vinmonopolet AS

2. Circle K Norge AS

3. Apotek 1 Gruppen AS

4. St1 Norge AS

5. Telia Norge AS

6. Elkjøp Norge AS

7. Power International AS

8. Norsk Medisinaldepot AS

9. Ikea AS

10. Optimera AS

De største retailerne etter driftsinntekter i Norge

Kilde: largestcompanies.no



På messen var det mindre snakk om hvordan man samler inn 
data, men desto mer snakk om hvordan man faktisk bearbei-
der og benytter seg av data i alle ledd. Hele veien fra lager 
og logistikk til å analysere den beste hylleplasseringen eller 
å varsles automatisk før hyllene blir tomme. Kundereisen kan 
også følges så godt som hele veien ved hjelp av data: hvil-
ke touchpoints som finnes mellom deg og kunden, hvordan 
kunden oppfører seg i din fysiske butikk og hvilke kjøpsvaner 
kunden faktisk har. 

Kravet om personlig kommunikasjon er et fastslått faktum. 
De som ikke benytter sin kundedata for å kunne gi relevante 
tilbud, helt ned til individnivå, risikerer å bli ignorerte av for-
brukerne. 

Med tiden har teknologien også blitt billigere og mer bruk-
ervennlig. Det er ikke lengre kun de store selskapene som 
har råd til å utnytte de mulighetene som finnes på markedet. 
Nå er dataanalyse og praktisk databruk aktuelt og lett tilg-
jengelig for de aller fleste.  

Når mulighetene for data og analyse er uendelige er det viktig 
å ikke glemme det aller viktigste: for kunden skal alt oppleves 
som enkelt og sømløst. Kompleksitet får vi ta bak kulissene.

Data, data og data
Å samle data er bra og nødvendig, men det er poengløst om du ikke vet hvordan du skal bruke den.

Trend 3

Det gjelder å maksimere data: utnytt den 
informasjonen du har tilgjengelig for å sikre at du 
er relevant for kunden. 

Thomas Karlsson, redaktör Market”
Det er kun den butikken, den kanalen som passer der og da, 
som avgjør hvor forbrukeren velger å handle. Det holder ikke 
å kaste ut noen rabatter lengre; nøkkelordet er relevans. Det 
viktige er ikke å stirre seg blind på antall medlemmer, for det 
er den faktiske relasjonen som teller. Varemerkene må ek-
sistere i en sosialt livsstilssammenheng og levere merverdier 
til kundens liv. 

En aktør som har klart å finne en veldig konkret og lojal mål-
gruppe for relevant kommunikasjon er MM.laFleur. Det er en 
liten butikkjede som har bygd opp selskapet sitt rundt ideen 
om å hjelpe karrierekvinner med en lekker og holdbar jobb-
garderobe. De har sin base på nettet med egne klesmodeller, 
men skaper også kundeopplevelser i verdensklasse i sine fy-
siske butikker. Her hjelper stylister alle kundene med å velge 
ut personlige antrekk i et avslappet miljø.

Den fragmenterte målgruppen
Til tross for alle kundeklubber ser vi at forbrukerne er mindre lojale enn noen gang. Nå gjelder det å være 
treffsikker med kommunikasjonen for å forbli en relevant handelsaktør for nettopp din kunde.

Trend 4

- Stein-Egil Gammelsrød, Produkt- og markedsdirektør, Visma Retail



Det har lenge vært snakk om opplevelsesshopping, og det er 
fortsatt viktig. Men eksperimentell retail handler om å utføre 
eksperimenter og prøve nye retailkonsepter, ny teknologi og 
nye samarbeid. Teknologien er stort sett den drivende mo-
toren bak alt, både for kundene og for retailløsningene. Alle 
vet at det skjer forandringer - mange prøver nye ting, men 
få vet hva de egentlig skal gjøre og hvorfor. Spørsmålet er 
når vi slutter å snakke om netthandel og butikkhandel som to 
forskjellige ting?

En avgjørende faktor framover blir dette med å tørre å ut-
vikles, tenke nytt, prøve, analysere og hele tiden forandre 
seg. Dagens forbrukere forventer å blir oppvartet, overrasket 
og satt pris på. For å kunne forbli en relevant aktør må retail-
ere hele tiden sørge for at de fornyer seg i samme takt som 
kundene sine. Dette krever både kreativitet og en fleksibel 
base å stå på. 

Det er ikke tilfeldig at noen av de mest suksessfulle retailerne 
i dag er helt nye selskaper uten gamle system og strukturer 
som bremser utviklingen deres. 

Eksperimentell retail
For å bli fremgangsrik må man tørre å satse og å prøve seg frem. Det er viktig å ha fleksibel struktur og verktøy 
som base i selskapet for å kunne støtte dette. 

Trend 5

Lululemon

Utviklingen driver bransjen 
fremover.



Forandring for fremtiden

En konklusjon etter årets NRF Retail’s Big Show er at alt 
egentlig handler om å fange forbrukernes oppmerksomhet. 
Uansett om du skal selge et produkt, lansere en idé eller lede 
et selskap må budskapet ditt formuleres slik at det blir verdt 
å høre på, lett og forstå og lett å spre videre. Det handler 
rett og slett om Attention Economy. Hva gjør du for å lokke 
forbrukerne til deg?

Et annet viktig budskap på årets messe var tyngden av å 
kunne tilby Curated content. Altså raffinerte og gjennomten-
kte tilbud, hvor det dreier seg om å forstå forbrukeren og 
dennes kontekst i alle situasjoner. Det blir avgjørende å kunne 
forstå hele kundereisen, men også å våge å eksperimentere 
og utfordre den. Dette for å kunne overraske og finne nye 
veier til kjøp.

Sitatet ovenfor er hentet fra James Curleigh, global varemerkesjef 
hos Levi’s og en av talerne på messen. Curleigh konstaterte at om 
man ønsker å gi kunden en behagelig, sømløs handleopplevelse 
kreves det mye gjennomtenkt arbeid i kulissene. Teknologi og 
system som må integreres og data skal samles, bearbeides og 
utnyttes på riktig måte. Dette budskapet fanger mye av essensen 
fra øvrige talere og utstillere på NRF Retail’s Big Show. 

Den fleksible basen blir altså avgjørende for dagens retailere, siden 
forbrukernes forventninger forflyttes i takt med den mest moderne 
aktøren. Ingen må kunne tilby alt, men alle må finne sin måte å 
fornye seg på for å kunne overleve i den flyktige forbrukerens 
verden. 

Keep it simple in the front, 
sophisticated in the back

Oppsummering

”
Stein-Egil Gammelsrød 

Produkt- og markedsdirektør Visma Retail 
stein-egil.gammelsrod@visma.com 

Harald Jachwitz Andersen 
Direktør Virke Handel 

hja@virke.no
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Visma Retail AS • Wirgenesvei 19 • 3157 Barkåker • Norway 

Tel.: +47 33 34 94 00 • marked.retail.no@visma.com • www.visma.no/retail

Visma Retail er en helhetsleverandør av IT-løsninger 
innen detaljhandelen. Løsningene våre passer 
bransjer som fashion, apotek, dagligvarehandel og 
faghandel, og fungerer både frittstående og sømløst 
med hverandre. Visma Retail tilbyr:

• Lojalitet
• WMS
• Netthandel
• Butikkdatasystem
• POS og digital assistent
• Tjenester og konsulenter
• Service, support og IT-drift

Les mer om løsningene våre her 

http://www.visma.no/retail
mailto:marked.retail.no@visma.com
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