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Til og med din daglige 
kaffekopp, er resultatet av 
en smart logistikkreise.
Descartes tilbyr løsninger for effektive og lønnsomme leveranser. 
For full kontroll over forsyningskjeden din, døgnet rundt.

#smartlogistikk

FlexiAksess Retail Mobil – enklere blir det ikke
Mobilt bedriftsnett med fiberhastighet og support til en gunstig pris. 

n Enkelt å installere – trenger kun strøm
n Fleksibelt og flyttbart – ta med bredbåndet til nye lokaler ved flytting
n Rask levering – vi leverer kommunikasjon i løpet av 24 timer
n Sikkert – vi sørger for datasikkerhet

Nettec leverer datakommunikasjon  
til mange kjeder. Er du usikker på  

om mobilt bedriftsnett er noe for dere 
gir vi 30 dagers prøveperiode. 

«Med mobilt nett har vi  
   full kontroll»
        Nackom i Hava Retail

«Med mobilt nett har vi  
   full kontroll»
           Jonas Nackom, Hava Retail

Kontakt oss for å finne ut mer: 66 81 06 40 / post@nettec.no

Skann QR-koden for mer info
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LEDER

Bedre verktøy

I denne utgaven skriver vi om 
lager og logistikk og hvilke verktøy 
retailere kan bruke for å optimere 
vareflyten.
 
De grunnleggende teoriene 
for lagerstyring er mer enn 50 år 
gamle, men praksisen må utvikles. 
Bedre prognoser for salget gir 
besparelser i form av lavere lager 
og bedre tilpasset bemanning i 
butikkene. Her kan maskinlæring 
og AI brukes, og slike muligheter 
er kommet senere enn de klassiske 
teoriene.
 
Det dreier seg ikke lenger bare 
om å få varene fra sentrallageret 
og ut i butikkene. Netthandel 
har kommet for fullt, og varene 
kan like gjerne sendes til kunden 
fra butikk som fra sentrallager. 
Eller så vil kunden selv komme 
til butikken for å hente varen 
han har kjøpt på nett. Uansett 
må retaileren vite hvor han har 
varene, og det er ikke bare lett. 
Tenk på en kunde som har plukket 
en vare i en butikk, men som 
fortsatt ikke kommet fram til kassa 
og betalt. I mellomtiden står varen 
som tilgjengelig i IT-systemet. Det 
skal ikke være lett.
 
Og gode verktøy er alene ikke 
nok. I forrige uke skrev vi om 
XXLs system for ordrehåndtering 
som er ledende i Europa-
målestokk. XXL har likevel måttet 
selge store mengder varer svært 
billig for å få lagernivået ned fra et 
alt for høyt nivå.

Nils 
Vanebo
redaktør ANSVAR

Retailmagasinets ansvar for eventu-
elle feil i annonsetekster eller for at 

annonser ikke kommer inn på rett 
sted eller til rett tid innskrenker seg 
til maksimum annonsens kostende. 

Forøvrig henvises til reglene i Avtale 
om annonsepraksis og annonsefor-
midling i Norge. 

REDAKTØR
Nils Vanebo
nils@askmedia.no
Tlf: 915 10 100

ANNONSESALG
Lena Ørbog
lena@askmedia.no
Tlf: 930 90 509

LAYOUT
Eureka Design as
bendik@eurekadesign.no
Tlf: 415 07 685

TRYKK
Merkur Grafisk AS

ABONNEMENT
Ask media as
Postboks 130
2261 Kirkenær
Tlf: 469 41 000
abonnement@askmedia.no
780 + mva  (975) pr. år/ 
8 utgaver

ADRESSE
Retailmagasinet
Postboks 130
2261 Kirkenær

UTGIVER
Ask media as,
sjefredaktør 
Pål Sønsteli

DISTRIBUSJON
Posten Norge AS
ISSN 2535-3357

Satser på profesjonelle  
desinfeksjonsløsninger40

INNHOLD

12-22: Tema: Lager, logistikk  
 og styring

24:   Rir hjemleveringsbølgen

30:   Betalingsløsninger: Omsider 
kommer Vipps i kassa

36:   Descartes satser i Norge: 
hjemlevering og tolldeklarasjoner

40:   Hygienestasjoner i skuddet, trolig 
varig løsning

42:   Kozmos investerte i innredning og 
opplevelse

44:   Brobrobrille satser på nett og events 
for å få trafikk

46:   Café trekker kunder til Biltema

50:   Kundesenteret på hjemmekontor

52:  Han er concierge på Aker Brygge  

Retailmagasinet er et  
fagtidsskrift for drift,  
ledelse og markedsføring 
av butikker, kjeder  
og kjøpesenter.

MILJØMERKET

2041        Trykksak     

   0
14

8

Forsidebilde:  
Bygger’n

Vi kan spesialdesigne og lage unike utemiljøer tilpasset 
deres behov. Et ryddig og avslappende uteareal skaper 
en hyggelig atmosfære. I vårt produktspekter finner 
du det dere måtte trenge for å skape en slik uteplass.

Benker, bord, blomsterkasser, sykkelstativer, sykkelskur, 
avfallssystemer, askebegre, leker, aktivitetsprodukter og 
pikniksett bidrar til å skape et trivelig og ryddig utemiljø. 
Ta gjerne kontakt for forslag og tilbud.  
Se mer av vårt produktspekter på www.silmar.no.

Skap en hyggelig møteplass ute!  
Silmar tilbyr møbler, sykkelstativer, leker, 
fitnessystemer og miljøprodukter  
tilpasset uterommet.

SYKKELSESONGEN ER HER! 
VI HAR UTEMILJØPRODUKTENE

Miljø- og lekeprodukterModulære sykkelstativer Sykkelskur med ladebokser

Silmar AS – Åsveien 21 a, 1369 Stabekk – Tel: 67 51 70 00 /  91 62 74 74
Silmar AB – Ödesberga 309, 73 296 Arboga – Tel: +46 (0)73 969 4417
post@silmar.no – www.silmar.no
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Fortum tester et handsfree dørhåndtak 
som enkelt skrus utenpå eksisterende 
håndtak. Kunder kan åpne dører og 
skap i butikker og på offentlige steder 
med underarmen, uten å måtte bruke 
håndflata eller fingrene. Slik reduseres 
faren for å komme i kontakt med virus.

Offentlige steder er hot spots for 

spredning av smittsomme sykdommer, 
og god håndhygiene er en nøkkelfaktor 
i å motvirke infeksjoner.

Det finske energikonsernet Fortum 
har utviklet dørhåndtaket Vipu (”the 
handle with care”) som er laget av 
resirkulert forbruksplast (Circo) fra 
finske husholdninger. Resirkulert plast 

får på denne måten nytt liv gjennom å 
beskytte mennesker.

Fortum samarbeider i testingen 
med den største retailkjeden i Finland, 
S-group, for å høste erfaringer. 
Testingen startet i Helsinki rett etter 
påske.

Hands-free dørhåndtak

Det går framover for trans-
parens i motebransjen, men 
det er et stykke igjen, fram-
holder Fashion Revolution. 
250 kjeder og merker er 
rangert, og scoren spenner 
fra 73% til 0%.

Den globale non pro-
fit-organisasjonen Fashion 
Revolution står bak ”2020 
Fashion Transparency 
Index” som rangerer 250 
motekjeder etter transpa-
rens. Rangeringen baserer 
seg på hvor gode moteaktø-
rene er til å gi informasjon 
om sin praksis på bærekraft, 
sosiale og miljømessige 
forhold, leverandører og 
forsyningskjeden.

H&M – inkludert kon-
septer som blant annet 
Monki, Arket, H&M Home 
og Weekday – oppnådde en 
score på 73% og gikk helt 

til topps. I år var første gang 
noen har kommet høyere 
enn 70%.

Nr 2 ble tyske C&A med 
70%, mens sportsmerkene 

Adidas og Reebok fulgte på 
delt bronseplass med 69%. 
Blant luksusmerkene kom 
Gucci høyest med 48.

Nederst kom Max Mara, 

Mexx, Tom Ford og Pepe 
Jeans med skuffende 0%, da 
de ikke opplyser noe om sin 
praksis.

Vinneren H&M skriver at 
tekstilbransjen er kjent for å 
ha en kompleks og lite gjen-
nomsiktig forsyningskjede. 
H&M var blant de første 
som offentliggjorde over-
sikt over sine leverandører, 
allerede i 2013. De legger 
vekt på åpenhet og vil vise 
hvor produktene produse-
res. Siden i fjor har kunder 
på hm.com kunnet finne 
informasjon for nesten alle 
varer om produksjonsland, 
leverandør, navn på fabrikk 
og antall ansatte på fabrik-
ken. I tillegg opplyses det 
hvilke materialer som bru-
kes for å lage gitte plagg, og 
kunder minnes på at de bør 
resirkulere klærne.

Motebransjen rangert etter transparens – H&M til topps

Vinneren H&M opplyser på hm.com blant annet hvilken 
fabrikk plaggene er produsert på og hvor mange ansatte 
det er på fabrikken. Ill. foto fra fabrikk i Bangladesh. GMB 
Akash/H&M

Fortum har utviklet et håndtak som lar kunder åpne dører uten å måtte bruke 
håndflata eller fingrene. Foto: Fortum

Vipu skrus enkelt utenpå eksisterende 
håndtak. Foto: Fortum

� Lys skaper opplevelser
� Lys vekker følelser
� Lys tiltrekker seg kunder
� Lys leder kunder dit du vil ha dem

Ta kontakt for en uforpliktende prat
480 902 70 
o.saetre@mk-illumination.no
www.mk-illumination.no
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Et titalls nordmenn med lang 
erfaring innen ehandel og 
markedsføring går sammen 
og lanserer et nytt marte-
ch-konsept gjennom selska-
pet Springboard Martech AS.

Ole Martin N. Evensmo er 
initiativtaker:

– Selskapet ble etablert 
for fire år siden. De siste par 
årene har ambisjonsnivået 
økt mange hakk og nå er det 
på tide å gire opp skikkelig, 
sier han.

Springboard jobber i dag 
som konsulenter for en 
håndfull nordiske selskaper 
som leverer markedsførings-
teknologi (“martech”). 
Selskapet har også eieran-
deler i flere selskaper som 
Cavai, Coupler, 24Nettbutikk 
og Lipscore.

Evensmo har det siste 
halvannet året jobbet for 
tech-selskapet Sannsyn. 

Han vil fortsatt jobbe med 
Sannsyn, men som innleid 
konsulent.

Selskapet tok før påske inn 
én million kroner i en emi-
sjon. Ytterligere en emisjon 
er aktuelt, tidligst til høsten.

Evensmo er enn så lenge 
eneste ansatt i selskapet.

– De nye aksjonærene er 
alle i fulltidsjobber, men 
vil på ulike måter bidra til å 
skape verdi for selskapet og 
samarbeidspartnere. Skal vi 
lykkes med vår modell må 
vi bli gode til å utnytte hver 
enkelt aksjonærs nettverk 
og ekspertise uten at den 
enkelte nødvendigvis må 
bruke så mye av sin dyrebare 
tid, forklarer Evensmo.

– I visse tilfeller trenger 
selskapene rådgivning og til-
gang til vårt nettverk, mens 
de i andre tilfeller trenger 
kapital, avslutter han.

HVORDAN SER DET UT 
PÅ AVFALLSROMMET?
VI HJELPER DEG MED BÆREKRAFTIG AVFALLSHÅNDTERING!

CRS PERFORMANCE LADDER - LEVEL 3

RAGNSELLS.NO - 22 800 800 

Erfarne netthandlere
etablerer martech-kollektiv

Øverst f.v.: Steinar H. Nygaard, Göran Hüllert, Eirik Norman 
Hansen, Joachim Furuseth, Ole Johan Lindøe og Morten 
Krogh-Moe. Nederst f. v.: Ole Martin N. Evensmo, Magnus 
Bakken, Lars Thomte, Kåre André Jevanord, Eirik Fuglestad 
og Sindre Vaskinn.
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Grunnet situasjonen med corona-
viruset har NCSC valgt å flytte årets 
Kjøpesenterkonferanse i oktober til 10.-
12. mars 2021. 

Konferansen vil bli arrangert på 
samme hotell: Clarion Hotel & Congress 
Oslo Airport.

– Med nærmere 450 deltakere, 15 
foredragsholdere, underholdning, 
Awards-prosessen med påmeldinger 
og nomineringer som tar fire måneder 
samt messeplanlegging måtte vi nå ta 
et valg nå, sier prosjektleder for NCSC 
Norge, Tomas Oberg.

Usikkerheten rundt hvor mange som 
får delta samlet på et arrangement i 
høst samt en tøff økonomisk periode for 
medlemmene nå gjorde valget enkelt.

– Konferansen høsten 2019 fikk høy 
score blant deltakerne, og vi lover mye 
spennende også i mars. Her får man 
blant annet høre 15 internasjonale- og 
nasjonale foredragsholdere, Bli-kjent 

aften onsdag, Fest- og awards-middag 
torsdag og messe med siste nytt for 
bransjen, fortsetter Oberg.

Fredagen inviteres det til omvisning 

på SNØ, det nye innerdørsanlegget i 
Lørenskog. For de som ønsker det vil 
det også bli mulighet for skikjøring 
etter omvisningen.

EG Retail tilbyr en helhetlig løsningsportefølje 
for ambisiøse detaljhandelskjeder. Utviklet i tett 
samarbeid med de største og ledende detaljhandels
kjeder i Norden innenfor bransjene faghandel, 
sport/mote, dagligvare og servicehandel.

Løsningen er basert på vår Unified Commerce 
arkitektur som sikrer en enhetlig og sømløs handle
opplevelse for forbruker på tvers av de kanaler som 
benyttes under kjøpsprosessen.

Les mer på www.eg.no/retail

EG RETAIL

En Unified Commerce 
løsning for den moderne 
forbruker   

Kjøpesenterkonferansen  
flyttes
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Coop og Posten tilbyr  
hjemlevering av dagligvarer
Coop gjør det nå mu-
lig for de som ikke 
har mulighet til å dra 
på butikken å få dag-
ligvarer levert hjem 
til seg med Posten.

– Tiden vi er inne i viser det 
samfunnsansvaret som hvi-
ler på en organisasjon som 
vår. Vi ser det som vår plikt å 
sørge for en trygg og god til-
gang på dagligvarer i denne 
usikre perioden. Derfor gjør 
vi det nå mulig å få levert 
dagligvarer på døra for de 
som trenger det mest, her-
under eldre, syke og de som 
befinner seg i karantene, sier 
Geir Inge Stokke, konsern-
sjef i Coop Norge.

Coop er en del av den 
nasjonale matvareberedska-
pen og har et spesielt sam-

funnsansvar for å hjelpe alle 
dem som nå er forhindret fra 
å handle dagligvarer slik de 

pleier. Etter stor etterspørsel 
fra kunder, medeiere og 
ansatte rundt om i landet, 
har Coop på rekordtid satt 
opp en bestillingsløsning 
på sine nettsider Coop.no. 
Gjennom en samarbeidsav-
tale med Posten kan de som 
trenger det, bestille levering 
hjem på døra og få varene 
levert av Posten.

– Vi står alle midt i en 
ekstraordinær situasjon, og 
vi ønsker å hjelpe de som må 
holde seg hjemme. Derfor 
har vi jobbet knallhardt for å 
raskest mulig kunne lansere 
en enkel bestillingsløsning 
for våre kunder. Den vil i 
tiden fremover være under 
kontinuerlig utvikling når 
det gjelder brukervennlig-
het, vareutvalg og betalings- 
og leveringsløsninger, sier 
Stokke.

Posten leverer varene på 
døra til kundene som har 
behov for dette.

– Både Posten og Coop har 
viktige samfunnsoppgaver 
i den situasjonen Norge 
nå står i. Vi er glade for at 
Posten er valgt som distribu-
sjonspartner når Coop åpner 
for bestilling av matvarer på 
nett som kan leveres hjem på 
døren. Det ligger spennende 
muligheter med løsningen 

og vi er klare for å levere 
varer hjem til folk. Vi har 
lenge sett økt etterspørsel 
etter hjemlevering av varer, 
og dette har nå eksplodert. 
Denne løsningen er den før-
ste i sitt slag som muliggjør 
hjemlevering av dagligvarer 
over hele landet, sier Tone 
Wille, konsernsjef i Posten 
Norge.

Løsningen har vært testet 
i Oslo-området, og nylig 
ble den også tilgjengelig 
i Stavanger og deler av 
Vestlandet. Løsningen vil 
etterhvert være tilgjengelig 
for Coops kunder i hele 
landet.

– Vi er stolte over å etablere 
en trygg og god løsning på så 
kort tid. håper at dette er en 
tjeneste som vil bli verdsatt 
av kundene og som letter 
deres hverdag i en utfor-
drende tid, sier konsernsje-
fen i Coop Norge.

Næringsminister Iselin Nybø 
(t.v.) deltok under lanserin-
gen av samarbeidet mellom 
Posten og Coop fredag, 
sammen med Postens 
konsernsjef Tone Wille og 
Coops konsernsjef Geir Inge 
Stokke. Foto: Tore Oksnes

Elektroniske Betalings Systemer AS 
Glynitveien 21, 1400 Ski

Tlf. 66 80 50 20  |  ebs-as.no

Betalingsterminal for ubetjente tjenester

Øk salget med NAYAX
Les mer på ebs-as.no
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8 av 10 kunder vet ikke at butikken tilbyr  
ulike betalingsalternativer, viser vår nyeste  
undersøkelse om kundelojalitet. Hvor mye  
omsetning går du glipp av på grunn av dette?

Last ned Resurs Retail Report for å holde deg 
oppdatert på viktig kundeinnsikt.  
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LAGER, LOGISTIKK OG STYRINGSSYSTEMER

Stormberg med full 
kontroll på vareflyten, 
har kapasitet til vekst
Stormberg besluttet for noen år siden å satse på 
egne butikker og netthandel, og er i dag glade 
for det. Turtøyprodusenten har god kontroll på 
vareflyten og har lagerkapasitet til vekst.

Tekst: Nils Vanebo
Foto: Stormberg

Jens Christian Iglebæk 
er daglig leder i Leketoy 
Stormberg Inter AS som er 
selskapet hvor sports- og 
turtøyprodusenten Storm-
berg har all drift, design og 
produktutvikling.



Retailmagasinet  nr. 3–2020 13

J
ens Christian Iglebæk har 16 års 
fartstid i Stormberg og har føl-
gelig vært med på det meste av 
selskapets reise. I begynnelsen 

var omsetningen på noen få millioner 
kroner, og de leide små og lite hensikts-
messige lagerlokaler. Plukk skjedde helt 
manuelt fra reolene.

Men det var hyggelig omsetningsvekst 
hvert år, og følgelig fikk de behov for 
mer plass og bedre styring. I 2006 flyttet 
Stormberg til større og bedre lokaler i 
Sørlandsparken utenfor Kristiansand 
med full takhøyde.

– Da fikk vi merkede reoler med loka-
sjoner og tok i bruk PDA for plukking av 
ordrer og vareflytting i sanntid, forteller 
Iglebæk.

Tidlig ute med fullautomatisert 
lager
I 2008 åpnet Stormberg sin første 
egeneide butikk, og ikke lenge etterpå 
startet de også med netthandel. 
Netthandelen medførte sterk økning i 
antall plukk.

Med en omsetningsvekst på rundt 30 
prosent hvert år ble det behov for mer 
lagerplass og plukkapasitet. De gikk over 
til to skift på lageret, og i 2012 begynte de 
å vurdere AutoStore.

– Vi ble begeistret for AutoStore og 
konkluderte med at det var riktig løsning 
for oss. Det tok bare åtte måneder fra 
beslutning til vi var i drift, sier Iglebæk.

Stormberg var blant de første i Norge 
til å ta i bruk AutoStore. Å få et fullauto-
matisert lager var en betydelig investe-
ring, men det meste ble tatt over driften 
siden resultatene var gode.

To år senere, i 2014, ble kapasiteten til 
anlegget tredoblet til 48 roboter og tolv 
plukkstasjoner.

– Da var anlegget dimensjonert for en 
omsetning på opp mot en milliard kro-
ner. Vi klarer nå fint topper som Black 
Week og julesalget og har fortsatt endel 
å gå på, sier Iglebæk.

Han forteller at AutoStore også 
utvikler seg. Softwaren er blitt bedre. 
og systemet klarer flere plukk pr robot. 
Andre generasjons roboter er kommet, 
og det er blitt bedre plukkstasjoner.

I antall ordrer dominerer netthande-
len. Men i volum er det transport ut til de 
nærmere  40  egeneide butikkene som 
veier tyngst. Butikkene får varepåfyll 
hver dag.

De viktigste KPI-ene som Stormberg 
følger med på i lagerstyringen er de klas-
siske: Omløpshastighet, produktivitet 
og returandel.

Flere IT-løsninger
Stormberg har Navision som ERP-
løsning, levert av Cornator, og fire 
add-on moduler fra ulike leverandører:
- TRIMIT for utvikling og design
- WMS fra Consafe Logistics

- EWMS fra Element Logistics, forhand-
leren av AutoStore

- Transportmodul fra Consignor
Alle fire systemene brukes i håndterin-
gene av ordrer. Iglebæk bekrefter at det 
krevde litt ressurser i integreringsfasen 
mot ERP-systemet, men at det har vært 
stabilt og robust siden.

Som netthandelsplattform bruker de 
Magento levert av Visma.

Optimalisert drift
Jens Christian Iglebæk mener at 
Stormberg har full oversikt over vare-
flyten og  er på vei til å  oppnå  unified 
commerce.

Hver butikk er en avdeling i ERP-
systemet, og alt ligger i ett system.

– Når varer sendes til butikk, flyttes de 
i systemet fra hovedlageret til butikkens 
lager, forklarer han.

Fortsatt sendes alle varer kjøpt på nett 
fra sentrallageret, men de starter før 
sommeren en test med utsendelse fra 
butikkene.

I sum føler Iglebæk at driften i 
Stormberg er optimalisert, selv om 
virussituasjonen har satt også dem noe 
tilbake.

– Man må følge med hele tiden og 
være på hugget, fastslår han. 

Lojalitetetsprogram i år
Stormberg jobber også med å få lojali-
tetsprogram fra Emarsys på lufta i løpet 
av inneværende år.

– Vi ønsker å treffe kunden enda 
bedre og  vil gjennom Emarsys 
kunne  tilby  bedre  løsninger for å møte 
den enkeltes behov. Vi ønsker i løpet av 
året å tilby kundene våre mer eksklusive 
kundefordeler, mulighet til å tjene opp 
bonuspoeng og ikke minst legge til rette 
for mer involvering av kundene slik at 
vi treffer best mulig på deres ønsker og 
behov. Det er også ønskelig at butikkan-
satte raskt kan få opp hele kjøpshistorik-
ken på kunden, forteller han.

Stormberg ønsker å behandle kunden 
som én og samme kunde uavhengig av 
hvilke butikker kunden har kjøpt pro-
duktene i.

Egne butikker et smart trekk
Framover regner Iglebæk med at nett-
handelen vil vokse videre. Han forteller 
at Stormberg har et  klart ønske om å 
være  en  omnichannel, som er tilgjen-
gelige for kunden uansett hvor de er. 
Samspillet mellom nett og fysiske butik-
ker er hele tiden i fokus for turtøyprodu-
senten, og han mener mulighetsrommet 
for gode sømløse Kundeopplevelser og 
samspill mellom nett og fysiske møter i 
butikk bare blir større.

Stormberg har også nettbutikk 
i  Sverige og Finland. Tidligere 
hadde  Stormberg også flere 
fysiske  butikker i Sverige, men har nå 
bare én igjen: på grensen på Nordby.

Omsetningen av Stormberg-
produkter gjennom eksterne kjeder og 
forhandlere er nå beskjeden.

– Den beslutningen er vi glade for at vi 
tok. Hvis ikke, hadde vi nok tapt penger 
nå, konstaterer Iglebæk.

Marginene ville da ha vært tynnere, og 
de ville hatt store utestående fordringer 
mot en sportsbransje som har slitt kraf-
tig med tallrike konkurser de siste årene.

Til sammen fire IT-
systemer brukes fra ordre-
mottak til transport til  
butikk eller kunde.

Stormberg var blant de første i  
Norge til å ta i bruk Autostore.
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Det svenske oppstarts-
selskapet Instabox – som 
tilbyr pakkelevering til 
smarte oppbevaringsskap 
– åpner nå i Norge.

N
å får norske kunder og nett-
handelsaktører et nytt alter-
nativ for henting og levering 
av pakker.

– Til forskjell fra vanlige leverings-
tjenester tilbyr vi i Instabox levering til 
pakkeskap samme dag som bestilling. 
Det betyr at du bestiller et produkt, og 
samme dag kan hente det fra et skap 
på eksempelvis Oslo City. Du slipper da 
å stå i kø på postkontoret eller matbu-
tikken, forklarer Alexis Priftis, daglig 
leder og medgrunnlegger av Instabox.

Om man bestiller en skjorte eller kjole 
på formiddagen, skal man kunne hente 
den på ettermiddagen. I første omgang 
blir tjenesten tilgjengelig på Østlandet, 
men Instabox vil innen få år bygge opp 
et nettverk i hele landet.

I dag har Instabox flere pakkeskap på 
Østlandet, blant annet i kjøpesentre i 
Oslo, Asker, Sarpsborg og Fredrikstad. 
Norgessjef i selskapet, Benjamin Dale, 
har store ambisjoner for den videre 
veksten her til lands.

– Innen sommeren vil vi ha over 50 
pakkeskap og dekke hele Østlandet fra 
Elverum i nord, til Skien i vest, Halden 
i sør, og Kongsvinger i øst. Før året er 

omme vil vi ha mellom 200 og 300 
skap i samme region, så vi totalt dekker 
to millioner nordmenn, forteller Dale.

Norgessjefen meddeler at målet er 
at hele Norges befolkning skal kunne 
dra nytte av levering samme dag, uten 
unødvendige køer.

– Ambisjonen vår på sikt er å dekke 
hele Norge. Det betyr at vi ekspanderer 
videre ut av Østlandet og mot områ-
der rundt Kristiansand, Stavanger og 
Bergen allerede neste år. Å hente pak-

ker fra Instabox skal bli like vanlig som 
å kjøpe brød i butikken, sier Dale.

Det svenske teknologi- og logistikksel-
skapet ble lansert i 2015 av Alexis Priftis, 
Johan Lundin og Staffan Gabrielsson. På 
fem år har de bygget opp selskapet til å 
dekke 85 prosent av den svenske befolk-
ningen og inngått partnerskap med over 
50 netthandelsaktører, inkludert H&M, 
IKEA og Boozt.

I april avsluttet de sin hittil siste finan-
sieringsrunde som verdsatte selskapet 
til over én milliard norske kroner.

– Ekstra kapitaltilførsel gjør det 
mulig å ha en offensiv og langsiktig 
vekststrategi. Nå gleder vi oss stort til 
å etablere oss i det norske og danske 
markedet, hvor vi kan dra nytte av både 
eksisterende og nye, lokale partnere for 
å bygge ut distribusjonen, sier Priftis.

Online-hudpleieklinikken, SkinCity, 
er en av de første netthandelsaktørene 
som allerede tar i bruk Instabox i Norge.

– Etableringen av nye, innovative 
leveransetjenester som Instabox er 
positive nyheter for oss. Det betyr at vi 
kan tilby flere, smidigere og mer effek-
tive fraktalternativer for våre kunder, 
sier Zrinka Wergeland, daglig leder i 
SkinCity Norway, og avslutter:

– Det er nok mange kunder hos 
oss som kommer til å benytte seg av 
Instabox for levering, slik at de slipper 
kø ved vanlige utleveringssteder.

Instabox til Norge, sikter 
på to millioner kunder

Johan Lundin, Alexis Priftis og Staffan Gabrielsson er gründere i Instabox.

Innen sommeren skal Instabox ha 50 pakkeskap på Østlandet, og i løpet av 
året mellom 200 og 300.
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Retail endrer seg, også 
logistikken. Nye former 
for lagerstyring og 
levering ut til sluttkunde 
fordrer at kjeden har IT-
verktøy som gir presisjon 
og fleksibilitet. Fremtiden 
krever varereiser som 
er sømløse, sporbare og 
skalerbare - i sanntid.

 
Tekst: Nils Vanebo
Foto: Logistikk & Ledelse

 

D
riw har utviklet logistikkløs-
ningen Trace, et ordre- lager- 
og transportsystem som skal 
gi vareeiere i dagligvare og 

retail full kontroll og sporing på hele 
varestrømmen.

Systemet består av fire 
grunnprodukter: Warehouse 
Management  System  (WMS), 
Transport Management  System  (TMS), 
den helt ferske modulen Store 
Management  System  (SMS) og  Order 
Management System (OMS).

Hovedkontoret ligger i Ålesund, og de 
har et av de største produktutviklings-
miljøene på Sunnmøre. Brorparten av 
utviklingen skjer der, og for å sikre ska-
lérbarhet samarbeider de i tillegg med 
et miljø i Sri Lanka som har spesialisert 
seg på nordiske kunder.

Opprinnelig var grossister og daglig-
vare Driws hovedmålgruppe, men de 
siste årene har Driw satset tyngre også 
mot faghandelskjeder.

De tilbyr  Trace-løsningen  både 
som enkeltprodukter og hel het lig 
produkt suite.

– Det er hvis man bruker hele platt-
formen vår, man får best kontroll på 
vareflyten, sier Karl Henning Kalvø 
som er produktansvarlig for Trace til 
Retailmagasinet.

Retail må ha gode løsninger
Retailbransjen er presset og skriker 
etter gode IT-løsninger. Marginene er 
små, og det pågår en kontinuerlig trans-
formasjon hvor netthandel vokser.

– Retail må gjøre ting annerledes 
enn før, fastslår Market Development 
Manager Steffen Larvoll.

Før var retailbransjen relativt stabil. 
Når man hadde investert og fått satt 

opp forsyningskjeden ut til butikkene 
– og fått handelen til å rulle – var det 
normal drift.

– Nå må man i større grad eksperi-
mentere med forretningsmodellen. 
Man vet ikke hva som fungerer, og 
man må stadig teste. Det dukker stadig 
opp varianter som  click-and-collect, pop 
up-stores og annet for å bedre kjøpsopp-
levelsen. Folk i handelen er kreative, 
men mange har ikke god nok fleksibi-
litet i de forretningssystemene de har, 
sier Kalvø.

Driw mener at det er der de kommer 
inn. Med Trace  skal det være enklere 
å skru på parametre og teste ut nye 
modeller i logistikken. Det som viser 
seg å fungere, kan så skaleres opp.

Hele vareflyten
Å sende én vare direkte til en sluttkunde 
er atskillig dyrere enn å sende mange til 
en butikk.

– Distribusjonskostnaden  per  vare 
er lavere når den er transportert ut til 
butikk, nærmere sluttkunden. Vårt 
mantra er at du ved å ha varekontroll i 
butikk tjener på å selge varer på nett fra 
butikkenes lager i stedet for fra sentral-
lageret, sier Larvoll.

Styring av lager for netthandel og 
lager for butikker er to forskjellige 
måter å jobbe på.

Trace er skybasert, noe som gir ekstra 
muligheter. Blant annet til å knytte seg 
til andre, eksterne moduler, eksempel-
vis ruteoptimalisering for transport.

Logistikksystemet til Driw styrer 

både den fysiske og virtuelle varefor-
flytningen, hele veien fra ordrehånd-
tering til transporten. Alle handlinger 
og prosesser starter med en ekstern- 
eller internordre. Vareflyten spenner 
vidt: fra containere inn i norske havner 
til utlevering av enkeltpakke hjem til 
sluttkunde.

Driw erkjenner at det finnes mange 
løsninger på markedet, ikke minst 
på transport. Derfor er de fleksible 
på å tilpasse  Trace  til kundenes eget 
økosystem.

– Transport henger tett sammen med 
lager. Bilene kan betraktes som rul-
lende lagre, sier Kalvø.

Det er mange typer transport. 
Inngående, utgående og lokal.

– Hva om retaileren har flere trans-
portører og løsninger?

– Vi er ikke transportør og legger 
ikke føringer på hva kjeden velger. Vi 
vil komme inn i økosystemet for å gi 
høyest mulig verdi. Vi er pragmatiske 
og samhandler med andre aktører for 
å finne den beste løsning for retaileren.

Sluttkundene bryr seg lite om hvem 
som er transportør, men vil ha billig 
frakt og informasjon om leverings-
tidspunkt og kanskje miljøbelastning. 
Derfor er det en fordel å tilby kundene 
flere leveringsalternativer.

Butikker blir fremskutte lager
The last mile  er blitt viktigere, og da 
koronaviruset rammet, fikk mange 
det travelt med å finne løsninger for 
hjemlevering og plukk-i-butikk.

Må vite hvor varene er 
– og kunne endre parameterne i logistikken

På lageret må de ansatte kunne holde kontroll helt ned på batchnivå.
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– Kjedene må tilgjengeliggjøre varene 
sine på nye måter. Utviklingen var der 
allerede, men skjøt fart med virusut-
bruddet, fastslår Kalvø.

De tradisjonelle kanalene utfordres, 
og netthandel og hjemlevering har 
vokst fort.

Det er en trend at kjedene i økende 
grad bruker butikkenes lager som 
fremskutte lager. Da kan man plukke i 
butikk og tilby click-and-collect.

Skillet mellom netthandelslager og 
lager for fysiske butikker er i ferd med 
å bli borte.

– Retailere erkjenner at de må få 
kontroll på hvor varene deres er. Men 
for mange aktører er det et langt lerret 
å bleke, sier Steffen Larvoll.

Verdiskapningen til kjeder har 
klassisk vært å ha grossistrollen og 
frakte varer ut i butikker. Ut fra et logis-
tisk perspektiv har netthandel vært 
nedprioritert.

– Netthandelen vokser hele tiden, 
men utgjør fortsatt en mye mindre 
andel av totalomsetningen enn fysisk 
retail, poengterer Larvoll.

Driw leverer sporbarhet på tvers.

– Med Trace kan man gjennom nett-
butikken kjøpe av butikkens behold-
ning fordi du vet at varen faktisk er der, 
sier Larvoll.

Han mener at  click-and-collect  i 
mange kjeder i realiteten er en front 
end-løsning.

– Å bruke butikkens lager som et 
varelager ut mot kunden er en fordel, 
men problemet med click-and-collect er 
ofte at det ikke er en integrert del av 
forretningsmodellen, sier han.

Larvoll forklarer hvordan  click-
and-collect  i noen kjeder i realiteten 

Logistikksystemet styrer både den fysiske 
og virtuelle vareforflytningen, hele veien 
fra ordrehåndtering til transporten. Alle 
handlinger og prosesser starter med en 
ekstern- eller internordre.
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fungerer: Kunden bestiller på nett, 
men gjør i realiteten ikke noe annet 
enn å reservere varen. Kunden får en 
melding om at han må vente 1-2 timer. 
I realiteten selger ikke butikken varen, 
men reserverer den mens de finner ut 
om de faktisk har den.

Sporing
En nøkkel ligger i å vite hvor man har 
varene sine. Hvordan varer kan spores, 
avhenger blant annet av varetype og 
verdi. I motebransjen blir eksempelvis 
RFID stadig mer utbredt.

Driw er  nå klar  med sin nye modul 
SMS – Store Management System. 
Modulen består av brukervennlige 
apper for butikkansatte på devicessom 
mobil eller nettbrett. Appene gjør 
varemottak, varetelling og plukk-i-bu-
tikk enkelt for brukeren. Med mobile 
enheter slipper de ansatte  å måtte gå 
fram og tilbake til pc og måtte forholde 
seg til papirlister.

– I hverdagen plukker og plasserer 
butikkansatte varer når det er rolig, 
men legger fra seg denne oppgaven 
når det kommer inn en kunde. Da skal 
de lett kunne fortsette jobben etterpå, 
sier Kalvø.

Når butikker mister kontroll på hvor 
varene er, er det ofte fordi de plukkes 
eller flyttes på uten at det blir registrert.

Den første kunden tar i bruk SMS-
modulen etter sommerferien.

Enkle verktøy for lager  
og transportører
Også på lageret må de ansatte kunne 
holde kontroll helt ned på batchn-
ivå.  Trace  har naturlig nok mer avan-
sert funksjonalitet for styring på lager 
enn ute i butikk.

Sjåførene må også ha applikasjoner. 
Hva skjer med en pall som blir stående 
igjen på rampa, blir det registrert inn 
igjen? Blir varer registrert når de tas 
inn i butikk?

– Applikasjoner må brukes for å 
redusere antall feil, og helst automati-
seres. Det er viktig å gi de ansatte enkle 
og gode verktøy, understreker Kalvø.

Ambisjoner utenlands
Driw har også ambisjoner om å selge 
Trace utenlands. Norge først, men så 
Norden og deretter resten av verden.

– Vi ser jo at trendene som vi ser her i 
Norge er de samme i Sverige, Danmark, 
Europa, USA og Kina. Med Trace tilbyr 
vi et svært godt alternativ til kinesisk 
eller amerikansk logistikkteknologi. 
Vi mener spesielt at Europa trenger 
et europeisk alternativ som ivaretar 
europeiske verdier, ikke minst på per-
sonvernsiden, sier Steffen Larvoll. 

Kongstanken til Driw er at 
brukere av Trace skal ha 
kontroll på hvor varene 
befinner seg.

– Ikke bare beholdning på totalnivå, 
men helt ned på batchnivå, under-
streker Karl Henning Kalvø.

Et godt logistikksystem må kunne 
håndtere alle mulige varianter. For 
eksempel kan man selge en pakke 
med ski, sko og staver, men får så 
retur kun på stavene som kunden vil 
endre til en annen lengde.

Den fysiske varen skal være der 
man tror den er.

– Men de fleste av oss har som kun-
der hatt dårlige opplevelser på dette 
feltet. Man sjekket beholdning på 
nettet før man dro til butikken, men 
så var ikke varen der likevel. Man må 
ha systemstøtte på hvor varer er og 
hvor de flyttes gjennom lokasjons-
tøtte, fortsetter han.

Maskinlæring og prediksjon
På store butikker som også fungerer 
som lager, han man egne problem-
stillinger. Når ansatte plukker varer 
fra lageret og kunder plukker varer 
ute i butikken, hvordan skal man 
vite hva man har og hvor? En behold-
ning i en butikk er noe annet enn en 
beholdning på et lager.

En vare kan befinne seg oppi hand-
levogna til en kunde mens den fort-
satt står som tilgjengelig i systemet.

For å oppnå høyere presisjon kan 
man ta i bruk prediksjon gjennom 
maskinlæring gjennom kunstig 
intelligens (AI). Driw  har de siste 
årene jobbet med å få prediksjon inn i 
produktene sine.

Med maskinlæring kan man pre-
dikere hva som er behovet den neste 
måneden, ikke bare det som er kjent i 
dag. Man kan basere seg på historiske 
data som berikes med eksempelvis 
værdata, trafikkdata og trender.

Trace  analyserer og behandler all 
datamengden fortløpende og kalku-
lerer til enhver tid optimale lager- og 
transportbevegelser.

– Vi har bygget på vår logistikk-
erfaring gjennom 37 år, og har bygget 
Trace  helt på nytt inn i en moderne 
verden  med uendelige teknologiske 
muligheter, sier Larvoll.

Vareflyt i tre dimensjoner
Transport fra sentrallager ut til 
kjedens butikker er oversiktlig å 
administrere. Men med netthandel 
får man en ny dimensjon: hjem til 
forbrukeren. En tredje dimensjon er 
intern vareflyt mellom butikkene.

– Med alle disse dimensjonene blir 
kompleksiteten høy, og her kommer 
prediksjon og maskinlæring inn. 
Vi gir menneskene som jobber med 
logistikken et verktøy for å treffe 
bedre beslutninger, avslutter Steffen 
Larvoll.

 

Maskinlæring gir 
bedre prediksjon og 
kontroll på varene

Trace analyserer og behandler datamengden fortløpende og kalkulerer 
optimale lager- og transportbevegelser.
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Med implementering av 
en moderne WMS-løsning 
har Farveringen fått bedre 
kontroll på vareflyten og 
lagt grunnlag for vekst.

 
Nils Vanebo

 

M
aloramakonsernet er 
størst i Norge på  salg og 
distribusjon  av maling 
og overflateproduk-

ter. Grossistselskapet Farveringen 
har ansvar for logistikk og vareflyt 
til Maloramas kjeder og butikker. 
Fargerike er landets største faghandels-
kjede, Mal Proff er størst for håndver-
kere, og faghandelskjeden Kulør består 
av frittstående forretninger med lokal 
forankring.

Farveringen bruker løsningen 
Trace  WMS  fra Driw. Hoved-
sakelig  brukt  av de ansatte som hånd-
terer plukk på sentrallageret på Kløfta.

Fram til for et års tid siden benyttet 
Farveringen AS400-plattformen fra 
Driw, og har vært fornøyd. Men de 
siste årene har Driw utviklet den nye, 
skybaserte plattformen Trace.

– Vi skulle bygge ut sentrallageret 
vårt på Kløfta med et helt nytt auto-
masjonsanlegg, et robotanlegg både 
for helpall og småplukk som ble 
levert av Swisslog. Vi vurderte hvilken 
WMS-løsning vi skulle ha, og endte 
med Trace fra Driw, forklarer Ronny 
Håkstad, leder IT & digitalisering i 
Malorama, til Retailmagasinet.

Bedre kontroll
Farveringen gikk live med løsningen i 
august i fjor.

– Vi valgte Trace ikke minst fordi 
vi oppfatter Driw som innovative. 
Vi har fått bedre detaljkontroll på 
transaksjonsnivå og bedre sporing. I 
kombinasjon med automasjonsanleg-
get har vi fått bedre kontroll på vare-
flyten gjennom verdikjeden vår og 
lagt grunnlag for en betydelig vekst, 
konstaterer Håkstad fornøyd.

Flere kanaler, avansert logistikk
Malorama har netthandel både 
B2B, B2C og til byggeplass, noe som 
medfører plukk ned på stykknivå. 
Utlevering ut til sluttkunde skjer både 
fra sentrallageret og fra butikker, ut 
fra hva kunden ønsker. Dette stiller 
store krav til logistikken.

Håkstad forteller at Fargerike  er 

nokså alene om å levere ut ferdig 
blandet maling fra netthandel.

Malorama  har  så langt kun tatt i 
bruk WMS-modulen i Trace, men 
de vurderer å utvide med TMS også, 
avslutter Ronny Håkstad.

– Fått bedre kontroll
Sentrallageret på Kløfta. Foto: Logistikk & Ledelse

Ronny Håkstad er leder IT & digitalise-
ring i Malorama. Foto: Malorama
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Optimering av  
forsyningskjeden gir 
gevinster både på  
lager og bemanning

Med god kontroll på forsynings - 
kjeden oppnår man lavere lagernivå 
og redusert svinn.



Retailmagasinet  nr. 3–2020 21

D
en hurtigvoksende finske 
systemleverandøren RELEX 
har levert sin Living Retail 
Platform til mer enn 300 

kunder. Dagligvarebransjen utgjør 
den største kundegruppen, men antall 
faghandelskunder er økende, blant 
annet innen forbrukerelektronikk, 
byggevarer, hjem/hage. De er også 

inne hos FMCG og grossister. Kolonial.
no, Europris og EA Smith er store fag-
handelskunder i Norge.

Mikko Hartikainen er Senior 
Solution Consultant på kontoret i 
Oslo og har jobbet seks år i RELEX, 
først med prosjektledelse og nå med 
salg. Da han ble ansatt i 2014, var han 
ansatt nr 62. Nå er de ca 900 ansatte i 
konsernet.

–  Alle ansatte i RELEX er retaileksper-
ter, og vi driver med helhetlig optime-
ring av hele verdikjeden for retailere, 
forteller han til Retailmagasinet.

Integrerte vareforsyningskjeder
Plattformen styrer hele verdikjeden 
basert på forventet salg og aktiviteter 
mot sluttkunden. – Alle beregningene 
som systemet gjør er basert på forven-
tet salg og brukes oppover i verdikje-
den. Alt styres ut fra hvordan kundene 
handler i butikkene eller i andre kana-
ler, forklarer Hartikainen.

RELEX understreker at de ikke 
leverer en silobasert løsning som bare 
fungerer på ett område. I tillegg til 

lageroptimering skal brukerne også 
oppnå større effektivitet i butikkene, 
både på planogrammer og bemanning.

– Med systemet kan brukerne lage 
planogrammer og optimere disse til 
den aktuelle butikken. Og ut fra bereg-
net salg kan man i tillegg optimere 
bemanningen i butikkene, legger han 
til.

Lavere lager og svinn
Plattformen er alltid integrert med 
retailerens ERP-system for å få inn 
masterdata, samt med POS-systemet 
for å få inn salgstransaksjonene.

Intelligensen i plattformen (AI) gir 
lavere lagernivåer. Løsningen produ-
serer gode prognoser hvor variabler 
som ukedagsvariasjon, sesong, gene-
rell salgsutvikling, været og kampan-
jer blir hensyntatt. Særlig spiller været 
inn i dagligvarebransjen, eksempelvis 
grillmat.

Med systemet skal man treffe med 
riktig varemengde på riktig dag, og 
med riktige minimumslagre.

RELEX har basert seg på AI og 
maskinlæring helt siden etableringen 
av selskapet for 15 år siden. Generelt 
anslår de at brukere som tar i bruk 
plattformen kan oppnå en reduksjon 
på lagernivået på 30 prosent.

– Men ikke alle ønsker en så stor 
reduksjon, i hvert fall ikke i alle vare-
kategorier. Det avhenger av hvilken 
strategi kunden velger, understreker 
Hartikainen.

Svinnet kan reduseres med opp til 
40 prosent, men også her avhenger 
det av hvilket nivå kunden aksepterer. 
Hvis retaileren er villig til å akseptere 
en lavere tilgjengelighet av de aktuelle 
varene, kan svinnet gå ned betraktelig.

– Men det er en balansegang for dag-
ligvarekjedene. Flere av dem legger 
stor vekt på ferskvarer, og derfor har vi 
egne prognosemodeller for ferskvarer. 
Det er de kundespesifikke reglene 
som legges inn som avgjør, forteller 

Hartikainen.
De største gevinstene kan hen-

tes ut i dagligvarebransjen, for 
det er der kompleksiteten er 
størst.

Optimering av lagernivå er 
ingen ny vitenskap. Prognoser 

baserer seg fortsatt på teorier som 
ligger flere tiår tilbake.

– Men utviklingen går framover. 
Man må benytte algoritmer, maskin-

Med god styring av forsyningskjeden kan retailere ikke bare oppnå  
reduksjon i lagernivåene, men også mer effektiv bemanningsplanlegging 
og optimering av planogrammene.

Nils Vanebo

Mikko  
Hartikainen er 

Senior Solution 
Consultant på 

RELEX’ kontor i 
Oslo.
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læring og AI til å lage enda bedre prog-
noser, påpeker Hartikainen.

Også for planogrammer  
og skiftplaner
Med pressede marginer må retailere 
etterstrebe friksjonsfrie butikkopera-
sjoner. Eksempelvis kan butikken deles 
inn i soner.

– Når varer blir levert, skal ikke 
butikkansatte måtte løpe rundt i hele 
butikken. Leveranser bør skje splittet til 
hver sone, poengterer Hartikainen.

Bestilte varer skal kunne settes rett 
inn i hyllen. Den butikkansatte skal 
heller ikke måtte åpne forpakningen og 
ta med seg deler tilbake til baklageret.

Man kan altså bruke data fra vare-
forsyningsprognosene til utforming 
av planogrammer. Hvor mye plass skal 
hver vare få i butikken? Informasjonen 
går tilbake slik at man bestiller et kvan-
tum som går rett inn i hylla. 

Salgsprognoser kan tas ned helt til 
kvartersnivå, for de neste fire ukene. 
Når man legger på faste aktiviteter, 
kan man automatisk få en optimert 
skiftplan.

Man får bedre oversikt over forven-
tet arbeidsmengde i hver butikk, og i 
hver avdeling av butikken. Et så høyt 
presisjonsnivå nytt i retailbransjen. 
Bemanningsplanlegging ble er typisk 
blitt gjort mer manuelt.

– Utviklingen går i retning å bruke 
data fra vareforsyningskjeden også til 
å optimere planogrammene og beman-
ningen, ikke å se de tre faktorene som 
atskilte siloer. Det gir retailere stor 
verdi, sier Mikko Hartikainen.

RELEX har utviklet sin data-
base in-house, med fokus på 
verdikjedeoptimering.

Selv om løsningen griper tungt inn 
i retailerens virksomhet, skal ikke 
integrasjonsprosessen første gang 
være særlig komplisert. RELEX var 
nemlig tidlig ute med en database-
teknologi som gir fleksibilitet.

– Når vi implementerer løsning hos 
en ny kunde, betyr det at vi konfigu-
rerer kundetilpasningene med vår 
business rules-motor uten at vi trenger 
å kode noe. Vi har en ”configure, 
don’t code”-tilnærming. Derfor går 
implementering raskere, sier Mikko 
Hartikainen.

Konfigureres løpende
– Vi ser det som viktig er at man med 
løsningen vår klarer å håndtere ”hvil-
ken som helst fremtid”, også momen-
ter som man ikke vet om enda, legger 
han til.

Konkret betyr det at kundene skal 
kunne reagere raskt på endringer i 
konkurransebildet eller andre begi-
venheter, som f. eks. Covid-19.

– Kundene kan selv gjøre nødven-
dige endringer i konfigurasjonene. Vi 
tror sterkt på at kundene våre tar fullt 
eierskap til løsningen og fortsetter å 
utvikle den videre etter implemente-

ringen. Vi støtter selvsagt kundene 
våre om nødvendig, men vi tjener 
ikke pengene våre på konsulentti-
mer, sier Hartikainen.

Utviklingen skjer fort i retail. Den 
eneste måten selskaper kan holde seg 
relevante på, er å fortsette å utvikle 
seg. De må være innovative og teste 
nye ting, men samtidig har de ikke 
mulighet å gjøre store og kostbare 
feil.

– Tilnærmingen vår til dette er at 
plattformen vår er så fleksibel og lett 
å tilpasse at hvis noe uforventet skjer 
som endrer kursen for selskapet, kan 
kundene selv justere konfigurasjo-
nen til å fungere med nye retningen, 
sier Hartikainen.

Et svært konkret eksempel er 
COVID-19 situasjonen hvor mange av 
RELEX’ kunder har tatt grep og gjort 
nødvendige konfigurasjonstilpasnin-
ger som fungerer på kort og lengre 
sikt.

– Historisk sett har ikke det vært 
mulig siden tilpasningene har blitt 
gjort gjennom å kode (noe som er 
dyrt), lite fleksibelt og gjør selskapene 
avhengige av løsningsleverandørene. 
Det er ikke i noens interesse å «låse» 
businessen sin med IT-løsninger som 
ikke kan tilpasses, avslutter Mikko 
Hartikainen.

Enkel implementering 
og konfigurasjon
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Hjemlevering er i 
vekst. Selvvalgte 
leveringsvinduer og 
høyere vektbegrensninger 
gir en større fleksibili-
tet for kundene, men pris 
spiller også inn.

 
Tekst: Nils Vanebo
Foto: Easy2You

 

H
jemlevering er i skuddet, 
forsterket av koronakrisen. 
Det har gitt logtech-selska-
pet Easy2you ekstra vind i 

seilene.
–  Den organiske veksten er nå vel-

dig god. Vi har en god kundetilgang, 
bekrefter kommersiell direktør  Lasse 
Myrås overfor Retailmagasinet.

– Tror dere at utviklingen vil fortsette 
også når det blir normalisering etter 
koronakrisen, noe som selvfølgelig kan 
ta tid?

–  Vi tror at utviklingen vil fortsette 
forbi den pågående pandemien. Vi har 
ventet på en konvertering, spesielt fra 
levering til hentepunkter, over til hjem-
levering på dør, svarer Myrås.

Landsdekkende
– I Norge bor vi spredt, og hjemlevering 
er mer aktuelt i byer enn på landet?

– Jeg har ikke sett undersøkelser 
som har dokumentert eventuelle 
sammenhenger mellom demografi 
og netthandel, men overordnet er det 
naturlig nok slik at det er flest leverin-
ger i befolkningstette områder. Gode 
leveringsalternativer er viktig for 
folk uansett hvor de bor, men jeg tror 
raske, presise hjemleveringer på dør 
vil stå i en særstilling når det kommer 
til å styrke norske retailere i en stadig 
økende konkurranse med utenlandske 
aktører. Vi er derfor glade for å kunne 
tilby hjemlevering til hele landet, svarer 
Myrås.

Han legger til at hjemlevering er spe-
sielt gunstig for enkelte varegrupper.

Nylig fikk Easy2you avtale med 

Dyrekassen.no som typisk har større 
produkter som skal helt fram til 
kunden.

– Vi ser at hjemlevering på dør kan til-
føre spesielt mye til handleopplevelsen 
for enkelte varegrupper. Faktorer som 
høy vekt, verdi, stort volum, eller en 
kombinasjon av disse øker bekvemme-
lighetsgraden betraktelig. Dyrekassen 
er et godt eksempel med blant annet 
fôrsekker som kan være utfordrende å 
håndtere, sier Myrås.

Partnere
I de største byene har Easy2You egne 
biler og sjåfører. Og i tråd med tidsån-
den jobbes det med overgang til elbiler.

– Vi leverer hjem på dør til om lag 70 
prosent av befolkningen via egen infra-
struktur. Resterende løser vi gjennom 
samarbeider med partnere.

Vi er pragmatiske og har med oss 
perspektiver fra både sirkulær- og 
delingsøkonomi når vi tilnærmer oss 
dette, og har gode samarbeider med 

både nasjonale og lokale transportører. 
En slik tankegang mener vi vil komme 
både logistikkaktører,  retailere og for-
brukere til gode i form bedre og mer 
bærekraftige tjenester, forteller Myrås.

Easy2You har også en avtale  med 
Samferdselsdepartementet om levering 
av lørdagsaviser. Denne distribusjonen 
inngår i dag i den ordinære driften av 
Easy2You. 

Smalere tidsvindu
Easy2You har bebudet at de vil tilby 
levering i smale tidsvindu. Og at slutt-
kunden fritt kan velge leveringsdato og 
-tidspunkt ved bestilling.

– Her skal dere skille dere ut fra 
konkurrentene?

–  Historisk har forbrukerne måtte 
forholde seg leveringsvinduer på 4-5 
timer, som i praksis er gir en «husar-
rest» på utleveringsdag. Vi tror at kon-
sumentene i økende grad kjøper varer 
og tjenester som er tilpasset personlige 
preferanser og behov. Det gjelder også 

Rir på hjemleveringsbølgen – 
med smale leveringsvinduer 
og tunge sendinger

Hjemlevering er blitt stadig mer populært, noe som har gitt Easy2You eksta 
vind i seilene.
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leveringsalternativene, og vårt fokus 
har derfor vært å utvikle en hjem-
leveringstjeneste som er både rask, 
forutsigbar og fleksibel. At man selv 
kan velge leveringsdag og – tidspunkt 
allerede i utsjekk, kombinert med leve-
ring allerede samme dag eller neste dag 
har vært en døråpner for oss og bidratt 
til vekst, bekrefter Myrås.

Men smalere tidsvindu reduserer 
fleksibiliteten og gir en ny utfordring 
med hensyn til administrasjonen av 
utkjøringen?

– Vi er avhengige i en smart teknologi 
som skaper merverdi kunden og sam-
tidig balanserer kostnadsbildet for å få 
det til å fungere.  Vi er landets eneste 
rendyrkede logtech-selskap og har 
siden 2017 utviklet teknologiplattfor-
men som muliggjør det nye tilbudet, 
forklarer Myrås.

 
Del av kundeopplevelsen
Retailere må se levering som en del av 
den totale handleopplevelsen.

Easy2You skiller seg ut med å levere gods helt opp til 35 kg, og enda tyngre etter avtale.

Lasse Myås er kommersiell direktør i Easy2You.
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– Hvordan varene utleveres er en vik-
tig beslutningsfaktor når forbrukerne 
velger nettbutikk. Mekanismene i de 
ulike leveringstjenestene vesentlige, 
og jeg tror det er viktig å anerkjenne 
at de også gir ulike handleopplevelser. 
Samspillet mellom fysiske og digitale 
butikker nå er i stor bevegelse, men det 
fortsatt en klar sammenheng mellom 
en god handleopplevelse og gjen-
kjøpsgrad. Hjemlevering på dør har en 
vesentlig bekvemmelighetsfaktor og 
kan være et konkurransefortrinn. Ser 
man utenfor Norden bekreftes også det, 
med en økende andel raske og presise 
leveringer på dør, påpeker Myrås.

 
Prisfølsomt
Lasse Myrås bekrefter at prisen på 
hjemlevering spiller inn.

– Netthandelen har gjort det enklere 
for forbruker å sammenligne pris. Det 
er gjerne totalpris som sammenlignes 
og i så måte er leveringskost en faktor 
som kan påvirke konverteringsgraden. 
Når det er sagt, er det også forskjeller på 
hvordan nettbutikkene tilnærmer seg 
og synliggjør leveringskost i markeds-
føringen. Leveringskosten forbruker 
ser i utsjekk trenger dermed ikke å 
samsvare med det nettbutikken betaler 
til transportør.

  Er kundene i dag villige til å bruke 
litt ekstra for å få varen fram på dør? 
Retailmagasinets journalist bruker seg 
selv som eksempel:

– Jeg er litt gjerrig og opptatt av hva 
eventuell hjemlevering koster også. Jeg 
reiser heller selv og henter pakken hvis 
jeg føler at leveringen blir for dyr. Jeg 
burde kanskje bli litt mer bevisst på den 
ekstra kostnaden ved å bruke av min 
egen kostbare tid?

– Ja, og for folk flest tror jeg bekvem-
meligheten i økende grad veier tyngst. 
Premisset for spørsmålet du stiller er 
likevel at hjemlevering på dør alltid 
er dyrere enn andre leveringer til pri-
vatpersoner - det har jeg et behov for å 
nyansere. Det er vesentlig forskjell på 
en levering til en postkasse eller til et 
hentepunkt, og det å møte et smilende 
uniformert bud som leverer hjem på 
døren på et tidspunkt du selv har valgt. 
Ulike leveringsalternativer gir altså 
ulike handleopplevelser, og bør sam-
menlignes deretter. 

Dagligvare og elektronikk
– Er det noen segmenter dere ser for 
dere at Easy2you kommer til å bli ster-
kere på enn i dag?

– Dagligvarer, hjemmeelektronikk, 
og blomster har vært gode segmenter 
for oss, den utviklingen forventer vi vil 
fortsette. Vi leverer nå også varer over 
35 kg hjem på dør – det har blitt godt 
mottatt.

Norges største enkelt-
stående dyrebutikk og 
markedsleder på nett Dy-
rekassen.no har inngått en 
landsdekkende hjemleve-
ringsavtale med Easy2you. 
Dyrekassen.no har spesia-
lisert seg på hjemlevering 
siden 2014 og mener det er 
fremtidens måte å få levert 
pakker på også i Norge.

 
Daglig leder i Dyrekassen.no, Roger 
Holthe Olsen, mener at kundeopp-
levelsen i hjemlevering er kritisk 
for å kunne kjempe mot den stadig 
økende konkurransen fra utlandet, 
som allerede har satt flere store han-
delsaktører under et enormt press 
her til lands.

– Vi ser at for store internasjonale 
e-handelsaktører som satser i Norge, 
er det naturlige valget å tilby kun-
dene hjemlevering. Dersom vi som 

norske aktører ikke kan tilby en 
minst like god og konkurransedyktig 
kundeopplevelse som de internasjo-
nale aktørene, vil vi raskt tape mar-
kedsandeler. Vi mener dette er en 
vesentlig del av problemene norsk 
retail opplever i dag. Man leverer en 
for dårlig handleopplevelse til kun-
dene og blir nådeløst straffet for det. 
I tillegg til at en hjemlevering har 
et betydelig convenience-element 
ved seg, er også tjenester som post-
i-butikk i ferd med å få store kapa-
sitetsproblemer. Spesielt i høytider 
og høysesonger som Black Week er 
postkontorene rundt om fylt til ran-
den og tåler ikke den veksten man 
ser i e-handel. Da må varer leveres 
helt hjem på døren til kundene. Vi 
synes derfor det er spennende med 
Easy2you sin satsing på nasjonal 
hjemlevering og liker spesielt godt 
det kunderettede fokuset selskapet 
har. Vi har stor tro på at de vil lykkes 
med sin satsing, sier daglig leder i 
Dyrekassen, Roger Holthe Olsen.

Dyrekassen.no 
inngår avtale med 
Easy2you
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Nettbutikk og mobil-app
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Sømløse integrasjoner 

Sett opp sømløs kommunikasjon mellom  
butikkdata, regnskap, logistikk, og CRM. 
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Din totalleverandør av butikkdata
Data Nova er en ledende leverandør av butikkdata 
og handleopplevelser. Vi leverer komplette  
forretningsløsninger til store kjeder i Norden.  
Våre løsninger ivaretar hele verdikjeden fra admin-
istrasjon til logistikk og salg – via kasse, selv-
betjening, mobilapper og nettbutikk. Alt i ett og 
samme system.

Data Nova har egne utviklere og et driftsapparat 
som leverer en skreddersydd løsning tilpasset deres 
unike behov.

Utviklet for deres bransje
Våre forretningssystemer benyttes av profilerte 
virksomheter innen en rekke bransjer, blant annet 
dagligvare, kiosk, servering, tekstil og faghandel.

Data Novas produkter og tjenester benyttes av 
store kjeder i Norden med opptil 400 avdelinger, 
og vårt tekniske apparat betjener alle sammen. 
Med over 80 in-house utviklere, stor teknisk stab 
og dyktige konsulenter har vi ressurser til å bistå 
våre kunder i alle stadier av et prosjekt.

La deg inspirere
Data Nova leverer mange typer løsninger, satt  
sammen og skreddersydd for den enkelte  
virksomhet. Vi leverer blant annet;

Salgsløsninger 

Skreddersy både skjermbilder og maskinvare for 
vanling kundebehandling eller selvbetjening.

Butikk- og kjedeadministrasjon

Gjør endringer mens du er på farten via en  
nettbasert ERP-løsning.

Rapport- og analyseverktøy

Få oversikt med detaljerte rapporter og  
daglige sammendrag rett til din innboks.

Nettbutikk og mobil-app

Selg varer og tjenester på digitale flater profilert 
med deres logo, navn og oppsett.

Sømløse integrasjoner 

Sett opp sømløs kommunikasjon mellom  
butikkdata, regnskap, logistikk, og CRM. 
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OMDØMME

TINE og IKEA er 
bedrift ene som er best 
likt i Norge. Fretex 
oppfattes som best på 
samfunnsansvar og klima, 
mens Vy faller mest i 
omdømmeundersøkelsen 
RepTrak Norge 2020 fra 
Apeland.

T
olv bedrifter får en omdøm-
mescore over 80, og har 
dermed «fremragende 
omdømme» i den store 

omdømmemålingen. Etter TINE og 
IKEA, som får en score på 85,7, 
følger Hurtigruten (85,6), Finn.
no (85,4) og Q-meieriene (84,5).

– De beste har hatt et fremra-
gende omdømme gjennom flere 
år. De er gode til å lytte og til-
passe seg til samfunnets forven-
tinger, og skaper gode følelser 
gjennom god kommunikasjon, 
sier Ole Christian Apeland, 
adm. direktør i Apeland.

Dagligvarer på topp
Fem av ti selskaper som troner 
øverst på omdømmemålingen 
er i dagligvarebransjen. Av 
disse har TINE, Q-meieriene, 
Kiwi, Coop og Meny et «fremragende 
omdømme».

– TINE er omdømmevinner for andre 
år på rad, og har gjort et imponerende 

godt arbeid de siste årene, men 
Q-meieriene haler innpå. Kiwi, 
Coop og Meny kommuniserer 
konsistent og innfrir sine løfter, 
sier Ole Christian Apeland.

Fretex er miljøvinner
Fretex scorer best av alle på 
samfunnsansvar, og er den 
virksomheten som i størst 
grad oppleves som pådriver for 
klima vennlige endringer i sam-
funnet. Fretex har 40 butikker, 
og er Norges største arbeids- og 
inkluderingsbedrift.

– Miljø og samfunnsansvar 
blir en stadig viktigere omdøm-

medriver. Fretex er et tradisjonsrikt sel-
skap som nå møter trender i tiden. Jeg 
tror Fretex vil bli enda bedre likt i tiden 
framover, sier Ole Christian Apeland.

Ole Christian Apeland er imponert 
over at Tine er omdømmevinner to år 
på rad.

Vy faller mest
Transportkonsernet Vy har det kraf-
tigste omdømmefallet i årets måling. 
Selskapet falt hele sju poeng fra fjor-
året, til 63,3 poeng. Vy er nå blant 
selskapene med lavest omdømme-
score, sammen med Ryanair (54,4) og 
Facebook (63,1).

– Vys omdømme svekkes både av 
sviktende kvalitet i leveransen og 
lav tillit til ledelsen. Forsinkelser og 
innstillinger står i kontrast til opp-
merksomheten og forventningene 
som ble skapt rundt navneskiftet, sier 
Apeland.

TINE og IKEA har 
best omdømme

TINE og IKEA gikk til topps i omdømmekåring. Foto: Apeland

50 synlige 
selskaper er 
analysert. Ill.: 
Apeland

Ole  
Christian 
Apeland er 
imponert over 
at Tine er om-
dømmevinner 
to år på rad. 
Foto:  
Apeland
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BETALINGSLØSNINGER

V
ipps er meget godt kjent blant 
nordmenn – hele 3,8 milli-
oner brukere har lastet ned 
appen. Hittil har appen mest 

blitt brukt til vennebetalinger og beta-
linger til lag og organisasjoner, men 
Vipps har i flere år hatt kommunisert 
ambisjoner om å få en solid posisjon 
også i handelen.

– Det er i butikker de fleste beta-
lingstransaksjonene foregår, og derfor 
er retail meget interessant. Butikker 
og sluttkunder spør oss stadig om når 
Vipps er på plass i butikk, sier Vegar 
Wikhammer Heir som er kommersiell 
leder i Vipps.

Preges av samarbeid og lav pris
Vipps, BankID og BankAxept ble for to 
år siden samlet i ett selskap. Siden da 
har det vært naturlig å se det samlede 
tilbudet fra de tre selskapene under ett.

– Norge er et for lite land til at ban-
kene skal eie flere produktselskaper. At 
de tre miljøene er blitt blandet, har styr-
ket oss vesentlig på produktutvikling. 
For betalinger er eksempelvis identifi-
sering viktig, og da er kompetansen fra 
BankID viktig, forklarer Heir.

Betalingsmarkedet i Norge har vært 
preget av godt samarbeid, men konkur-
ransen er nå blitt mye tøffere - spesielt 
fra internasjonale betalingsaktører.

– Norge er det land i verden hvor 
kort brukes mest. Kunder legger igjen 
kontanter hjemme fordi kortløsningen 
alltid virker, sier Heir.

Vi tar dette for gitt, men slik er det 
ikke i andre land. Den norske sam-
arbeidsmodellen har fungert og gitt 
Norge det laveste kostnadsnivået for 
betalinger i verden.

At vi ligger teknologisk langt framme 

og har lave kostnader bidrar til at inter-
nasjonale betalingsaktører som Google 
Pay og Apple Pay vil få det vanskeligere 
med å komme inn på det norske marke-
det enn i andre land.

Utfordringen til alle leverandører av 
betalingsløsninger er å oppnå kritisk 
masse, og å få utbredelse i butikker og 
hos sluttkunder samtidig.

En rekke betalingsalternativer har 

Nå kommer  
endelig  
mobilbetaling  
i butikker
Vipps tar nå steget inn i fysisk retail. Betalinger er i ferd med å bli et 
viktigere element i den totale kjøpsopplevelsen.

 
Nils Vanebo

Vegar Wikhammer Heir er kommersiell leder i Vipps. Foto: Vipps
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strandet fordi de ikke ble tatt i bruk av 
tilstrekkelig mange, for da blir enhets-
kostnaden høy.

Mobilbetaling snart også  
på plass i butikker
I nettbutikker har Vipps vært et beta-
lingsalternativ en god stund allerede.

– Vi er fortsatt ingen stor aktør i for-
hold til kortbetaling og fakturabetaling 
i netthandelen, men stadig flere nettbu-
tikker bruker oss. Og flere sluttkunder 
velger oss blant betalingsalternativene, 
konstaterer Vegar Wikhammer Heir 
fornøyd.

Men Vipps ønsker å være tilgjengelig 
overalt hvor folk betaler, og etter flere 
års utsettelse kommer endelig mobil-
betaling i butikk, etter å ha vært varslet 
i mange år fra flere hold.

Heir røper at de ”om ikke lenge 
”kommer med mobilbetaling basert på 
QR-kode i betalingsterminaler, forut-
satt at hele verdikjeden spiller på lag 
med dem nå i sluttfasen før lansering.

Årsaken til at prosessen har dratt ut er 
teknologiske utfordringer og å finne en 
løsning som er god både for butikkene 
og kundene. Om handelen måtte ha 
byttet ut eksisterende terminaler og 
etablere nye kasseintegrasjoner, ville det 
ha blitt kostbart, så det er ikke ønskelig.

Vipps’ løsning bygger på BankAxept 

som nesten alle butikker i Norge har 
tilgang til.

At Vipps-transaksjoner i butikk skal 
legges på eksisterende infrastruktur 
medfører at handelen i beskjeden grad 
trenger å investere. Betalinger som 
gjøres gjennom Vipps vil komme med 
på de samme oppgjørsrapportene som 
handelen allerede får.

Leverandørene av kasseløsningene 
må åpne opp for Vipps, men butikkene 
selv trenger ikke å foreta seg noe.

– Butikkdriveren kan være trygg på 
at kunden som kommer inn, har Vipps-
appen. Vi legger vekt på at det skal være 
enkelt for handelen å ta i bruk løsnin-
gen. BankAxept er svært kostnadsef-
fektivt for kjedene, sier Heir.

Baserer seg på QR
At Apple har låst NFC på iPhone til sin 
egen betalingsløsning ApplePay har 
gitt betalingsleverandører en utfor-
dring. Ikke bare i Norge, men over hele 
kloden. Heir bekrefter at de gjerne 
hadde brukt NFC for å komme raskere 
ut i markedet, men er fornøyd med 
QR-koder som også kan romme beho-
vet for lojalitetskort, noe både kunder 
og brukersteder ønsker.

– QR er en svært god løsning som også 
er mye brukt, ikke minst i endel land i 
Asia hvor de i praksis hoppet over beta-

Vipps’ nye løsning bygger på BankAxept som nesten alle butikker i Norge har tilgang til. Foto: Vipps

Betaling som  
del av kunde-
opplevelsen

 
Mobilbetalinger på nett og i butikk 
forventes framover i tid å støtte 
elektroniske kvitteringer og kobling 
til lojalitetsprogram. Løsningen 
må åpne for god kommunikasjon 
tilbake til kundene om status for 
poengopptjening etc.

– Med en rikere betalingstjeneste 
kan kjedene levere bedre service til 
kundene sine. Betalinger vil bli mer 
enn en ren betaling, og bygget inn 
som en del av den totale kjøpsopple-
velsen, sier Vegar Wikhammer Heir.

Coop har eksempelvis scoret på å 
være tidlig ute med en god betalings-
løsning som er helt integrert med 
lojalitetsprogrammet.

– Framover tror vi at vi vil se en 
differensiering mellom butikkene 
ut fra i hvilken grad de omfavner 
nye måter å handle på. De beste vil 
kommunisere med kunden både 
før og etter kjøpet. Denne reisen for 
retailerne er det essensielt at vi beta-
lingsaktører er med på, sier Heir.
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Å kunne betale med Vipps i kassa ble 
ekstra aktuelt i koronatiden. Kjeder har 
etterspurt løsninger som minimerer 
behovet for at fysisk kontakt i 
betalingsøyeblikket, i tillegg til enklere 
løsninger for hjemlevering av varer. 
Med Vipps i kassa betaler kunden 
enkelt ved å oppgi telefonnummer og 
godta forespørselen i Vipps.

Kjeder som Høyer, Bergans, Bygger’n 
og Traktøren har tatt i bruk løsningen, 
og kan ta betalt fra kunder uten at de 
må møte opp fysisk i butikken. Så langt 
er det cirka ti integrerte kassapartnere 
som tilbyr Vipps i kassa, blant annet 

Front Systems, Datanova og de som er 
integrert med Dintero.

Med Vipps i kassa gjennomføres beta-
lingen via telefonnummeret til kunden.

Vipps i kassa er en betalingsløsning 
som integreres mot kassa til brukerste-
det. Varene slås inn som normalt, og 
kunden oppgir telefonnummeret sitt. 
På mobilen får kunden et pushvarsel 
om betaling, som bekreftes i Vipps. 
Betalingen registreres automatisk i 
kassasystemet – akkurat som vanlig, i 
tillegg til at løsningen er integrert mot 
regnskap og oppgjør.

Løsningen egner seg både for butik-

ker med fysisk handel og for hjemleve-
ring av varer, som flere har begynt med 
den siste tiden. Kunden kan da godta 
betalingen hjemmefra og varene kjøres 
ut.

− Norske bedrifter har vært ekstremt 
løsningsorienterte og tilpasningsdyk-
tige i den utfordrende perioden vi nå 
er inne i, og tar i bruk helt nye metoder 
for å dekke kundenes behov uten at 
man møtes fysisk eller behøver å trykke 
på en terminal. Vi heier på den viktige 
jobben de gjør, sier Hanne Kjærnes, 
kommunikasjonssjef i Vipps.

lingskort og gikk rett på QR-kode, sier 
Heir.

QR brukes også av flyselskaper og 
hoteller. 

Vipps kommende løsning for mobil-
betaling i butikker fungerer ved at 
QR-koden vises i betalingsterminalen 
i butikken. Kunden holder telefonen 
foran, og koden skannes automatisk. 
Kunden får så beskjed om å godkjenne 
betalingen.

Hele prosessen skal gå fort. 
Smarttelefonene er blitt stadig bedre 
slik at det går raskere å åpne kame-
ra-appen og skanne koden.

Selger gjennom partnere  
og integratorer
Når Vipps nå kommer tyngre inn i både 
netthandel og fysisk retail, følger de 
gjerne eksisterende kundeforhold i 
BankAxept. Retailere har en mengde av 

leverandører partnere, integratorer og 
tekniske løsninger å velge blant. Vipps 
har partneravtale med omtrent alle 
integratorer, og det er gjennom part-
nere Vipps skal vokse i retail i Norge.

Og fordi vi i Norge ligger så langt 
framme teknologisk, røper Heir at de i 
neste omgang også har internasjonale 
ambisjoner.

 

Kjeder tilbyr betaling  
med Vipps i kassa

Hos Bygger’n er det nå mulig å betale med Vipps i kassa. Foto: Bygger’n
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De siste ukene har mange 
forhandlere måtte endre 
fokus fra fysisk til digi-
tal handel. Når overgan-
gen skjer raskt, kan det 
være vanskelig å stole på 
de «nye» salgskanalene. 
Norden-sjefen i betalings-
selskapet Adyen har ett 
tips til disse forhandlerne: 
Bruk betalingslenker

B
etalingslenker er en lenke som 
fører kunden rett til betalings-
siden. Ifølge Adyen er det en 
enkel måte å muliggjøre han-

del uten å måtte implementere avan-
serte tekniske løsninger.

Fra tidligere av har nemlig kunder 
vært vant til å handle når de faktisk gjør 
noe annet enn å rydde, lage mat eller 
bla gjennom sosiale medier. De siste 
årene har derimot handel i større grad 
blitt mer integrert i hverdagen vår. Det 
finnes flere kontaktområder enn før, og 
kunder kan samhandle med merkeva-
rer gjennom flere ulike kanaler.

I Adyens retailbarometer uttalte 55 
prosent av forbrukerne at de hadde 
sett varer de ønsket å kjøpe via sosiale 
medier, men valgte å forlate handlekur-
ven da betalingsprosessen innebar for 
mange trinn. Det er med andre ord et 
stort potensial i å benytte seg av beta-
lingslenker for enklere å tilpasse den 
digitale kundereisen og raskt kunne 
bistå kundene i det de vil ha hjelp med 
– selv i saker utover betalinger.

Nedenfor er tre tips fra Norden- og 
Baltikum-sjef i betalingsselskapet 
Adyen, Tobias Lindh, om hvordan virk-
somheter kan bruke betalingslenker for 
å forbedre kundereiser, drive salg og 
håndtere logistiske utfordringer:

1. At enkelte varer går tom på lager, er 
noe som skjer stadig oftere nå som 

etterspørselen etter visse produkter 
øker kraftig. For å unngå et tapt salg 
kan man gjennom dialog med kunden 
og betalingslenker enkelt legge til rette 

for å bestille varen til når den er tilbake 
i sortiment. På denne måten skapes en 
bedre flyt og tilbudet kan møte etter-
spørselen i større grad.

Med et automatisert system kan en 
påminnelse også sendes til kunden når 
varen er tilbake på lager med en lenke 
som fører direkte til betaling. Dette 
fungerer også for å «plukke opp» kjøp 
hvor forbrukeren allerede har igangsatt 
kjøpsprosessen, men av ulike grunner 
ikke har gjennomført handelen.

2. Chatbots på sosiale medier har 
blitt stadig vanligere og mer avan-

serte. Ikke bare kan de guide kunder 
gjennom kjøpsprosessen, for eksempel 
ved å tilby rask konvertering gjennom 
betalingslenker, de kan også håndtere 
eventuelle ombookinger og returer. 
Slik administrativ avlastning kan 
redusere presset for forhandlerne i en 

overgangsfase fra fysisk til digital han-
del, samtidig som chatbotene kan tilby 
kunder betalingslenker som reduserer 
antall trinn i kjøpsprosessen og legger 
til rette for kjøp på best mulig måte.

3. Levering og henting er også noe som 
kan forbedres gjennom betalings-

lenker. Uansett hvilken kommunika-
sjonskanal virksomheten foretrekker, 
enten via tekstmelding, e-post eller 
på annen måte, kan leveranser og 
hentesteder justeres ut fra virksomhe-
tens ønsker via betalingslenkene. For 
virksomheter som lar kundene reser-
vere varer i butikken, kan kunden via 
lenken bestemme å få varen levert til 
den destinasjonen de ønsker. I tiden 
vi er inne i nå kan det være praktisk å 
minimere fysiske møter, for eksempel 
gjennom utlevering av varene direkte 
til kjøretøyet.

Tobias Lindh i Adyen oppfordrer til bruk av betalingslenker. Foto: Adyen

Betalingslenker kan  
hjelpe forhandlere i gang  
med digital handel
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Descartes øker sin 
satsing i Norge, særlig 
på løsningen som støtter 
hjemlevering av varer.

Tekst: Nils Vanebo
Foto: Descartes

D
escartes har mellom 80 og 
90 ansatte i Norden, med 
kontorer i Malmö, Göteborg, 
Stockholm, Fredrikstad, 

Tønsberg og København. I Norge satser 
de særlig på to områder:

- Ruteplanlegging og -optimering
- Tolldeklarasjoner

Ruteplanlegging
På Transport Management Systems 
(TMS) er Descartes en ledende aktør i 
verdensmålestokk. Ofte havner de som 
nr 1 eller 2 i rangeringer av logistikk-
systemer og TMS.

Descartes kunngjør nå at de vil satse 
på hjemleveringer her til lands, og 
salgsdirektør Lars Persson er overbevist 
om at systemet deres vil bli tatt bruk av 
flere i Norge framover. De har opplevd 
økt interesse den siste tiden.

– Det er viktig å ha et godt verktøy for 
å optimere utkjøringen av varer. Her 
har mange aktører fortsatt et stykke 
fram, sier han.

Persson forteller at de er i dialog med 
en rekke nye kunder.

– Vårt system er skalérbart. Om du 
har 10 eller 200 biler spiller liten rolle, 
sier han.

Descartes’ system brukes for å opti-
mere utkjøringen av varer. Når man 
skal sende varer fra sitt lager, utarbei-
der systemet både tolldeklarasjoner 
og transportbooking til et transports-
elskap om å komme for å hende godset.

Ut fra type og mengde gods velges 
riktig transportør og riktig tjeneste slik 
at kundens behov oppfylles samtidig 

som kostnader minimeres.
Med systemet kan man redusere 

kostnadene og frigjøre kapasitet i 
transportflåten.

– Ved å bruke systemet kan man spare 
10-15 prosent på drivstoffutgiftene, sier 
Persson.

Systemet gir økt fører- og kjøretøysef-
fektivitet. Plattformen forener optimert 
ruteplanlegging med sendings- og 
GPS-sporing, mobile applikasjoner, 
kjøretøytelematikk, regeletterlevelse 
og ytelsesanalyse.

Løsningen forteller sjåføren at han 
først skal kjøre til punkt A, så B og 
deretter C. Sjåføren har en håndholdt 
enhet, typisk en smarttelefon. Samme 
enhet brukes til å få signatur fra kun-
den på at levering har skjedd.

En av Sveriges største dagligvareak-
tører er et eksempel på en stor nordisk 
retailer som bruker Descartes’ system, 
både til transport til butikkene og ved 
hjemlevering.

Satser på hjemlevering 
og tolldeklarasjon

Descartes satser i Norge på sin løsning som støtter hjemleveringer.
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Tolldeklarasjoner
I 2013 kjøpte Descartes KSD Software 
i Norge som var spesialisert på 
tolldeklarasjoner.

– Vi er markedsledende i Norden på 
systemer for elektroniske tolldeklara-
sjoner, sier Lars Persson.

Både transportselskaper og produk-
sjonsbedrifter bruker systemet. Til 
sammen har Descartes flere hundre 
kunder som eksporterer, importerer 
eller frakter varer over grensene.

At Norge står utenfor EU, skaper 
større behov for dokumentasjon og 
behov for et godt IT-system.

Descartes toll-løsning gjør det 

enkelt å opprette og sende tolldekla-
rasjoner elektronisk til tollstasjonene. 
Løsningene støtter alltid de nyeste 
tollbestemmelsene, og kan integreres 
med ERP-systemet. Systemet lar kun-
dene flytte gods over landegrensen 
uten avbrudd og minsker risikoen for 
overtredelser og straffereaksjoner, for 
det er en rekke regler og forordninger 
som skal etterleves. Løsningen lagrer 
også informasjon om alle registrerin-
ger og svar fra tilsynsmyndigheter og 
legger til rette for fullstendig revisjon 
og rapportering.

Descartes’ system har en modulær 
arkitektur gjør det mulig å velge 

spesifikke funksjoner basert på krav, 
tilgjengelige interne ressurser, teknisk 
infrastruktur, budsjett og forholdet til 
handelspartnere. 

Brav Norway (tidligere Swix) har 
etter oppkjøp virksomhet i flere land, 
deriblant Sverige og Finland. De ønsket 
bedre styring over distribusjonen i lan-
dene og flyttet hele lageret sitt til Norge.

De valgte å etablere en tollagerløs-
ning for å unngå å måtte fortolle varene 
to ganger. De la vekt på at de ikke skulle 
behøve å øke bemanningen for å bruke 
løsningen, og valgte en fullintegrert 
løsning med Descartes.

Med et godt verktøy kan man optimere utkjøringen av varer. Man kan spare 10-15 prosent av drivstoffutgiftene.

Descartes er markedsleder i Norden for elektroniske tolldeklarasjoner. Lars Persson er salgsdirektør for 
Descartes i Norden.
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AKTUELT

Regnskapsrot og 
lønnskrav fra tidligere 
ansatt tok knekken på 
servicekontoret til Norges 
Gullsmedforbund.

Nils Vanebo

– Siden all egenkapital er tapt og sty-
ret ikke har lov å drive for kreditors 
regning, har vi kommet til den konklu-
sjon at vi har måtte melde oppbud på 
Gullsmedbransjens Servicekontor, sier 
styreleder June Rasch-Olsen.

Til daglig er hun gullsmedmester og 
daglig leder i Opro Produkter i Oslo.

Rasch-Olsen forteller videre at det var 
med tungt hjerte de meddelte medlem-
mer om oppbudet. Styret er helt klar på 
at bransjen trenger et forbund.

– Vi i styret er av den mening at det 
er riktig å videreføre arbeidet med 
fagutdanningen, myndighetskontakt, 
organisere kurs, takstveiledning med 
mer, for utviklingen av gullsmedfaget, 
sier styrelederen.

Ikke grunnlag for videre drift
Men etter flere år med negativt årsresul-
tat, voksende gjeldsbyrde og sviktende 
inntekter, også i inneværende år, innså 
hovedstyret i Norges Gullsmedforbund 
at det ikke var økonomisk grunnlag for 
videre drift av servicekontoret.

– Det vil være uforsvarlig og i strid 
med «Lov om samvirkeforetak» å fort-
sette slik situasjonen utviklet seg, med 
det som følge at styret kunne bli stilt 
ansvarlig for å drive virksomheten på 
kreditors regning. Etter nyttår har vi 
opplevd svikt i innbetaling av service-
avgift. Denne inntektssvikten, sammen 
med nylig fremsatt krav om etterbeta-
ling av lønn, feriepenger og pensjon fra 
Ingebjørg Alfsen, bidro til at oppbud 
var eneste forsvarlige avgjørelse å ta, 
sier Rasch-Olsen.

Misvisende regnskap
Styrene i forbundet oppdaget høs-
ten 2018 misvisende regnskaper. 
Styrelederen forteller at de siden den 
tid har ryddet opp i en uoversiktlig øko-
nomi, ajourført regnskaper og mellom-
regnskaper, avklart gjeldssituasjonen 
og inntektsgrunnlaget for videre drift.

– Det ble også klart at regnskaper 
som har blitt fremvist for styrene ikke 
stemmer overens med det som regn-
skapskontoret har registrert. Mye av 
dette skyldes svikt i økonomistyringen 
med et mellomregnskap som daglig 
leder over lengre tid har gjennomført 
for å holde liv i organisasjonen, uten å 
kommunisere det videre til de respek-
tive styrene.

Hovedstyret har i 2019 arbeidet med 
kostnadsbesparende tiltak som blant 

annet redusert bemanning, permit-
tering av medarbeidere, reforhandlet 
avtaler og kontrakter og slik kuttet 
driftsutgifter med mål om forsvarlig 
drift frem til en omorganisering skulle 
gjennomføres etter landsmøtet d.å.

Nytt landsmøte
– Vi er alle rammet av unntakstilstan-
den landet er i, og det er derfor uvisst 
når det blir anledning til å kalle inn til 
nytt landsmøte. Hovedstyret i Norges 
Gullsmedforbund ser imidlertid frem 
til å møte engasjerte medlemmer 
som er klare med nye ideer. Norges 
Gullsmedforbund har som formål å 
utvikle gullsmedfaget og styrke bran-
sjen og er med de utfordringer vi har 
foran oss, et viktig redskap å ta vare på, 
avslutter June Rasch-Olsen.

Gullsmedbransjens 
Servicekontor  
meldte oppbud

lll. foto Colourbox

Vi hjelper deg med å forebygge smitte!

Ta kontakt med oss i dag – vi har rask levering!

SMITTEVERN PRODUKTER

Anbefalt vaskerutiner 
for å hindre koronasmitte

1. Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andraletter og vaskeservanter, håndtak og andraletter og vaskeservanter e
gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.

2.
(slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende).

3. God rengjøring anbefales med vanlige 
rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.

Din innsats gjør en forskjell. Følg anbefalingene. 
Få svar på spørsmålene dine på helsenorge.n svar på spørsmålene dine på helsenorge.no

Expolinc standard case 
med integrert pumpefl aske
for håndrens/desinfeksjon.

Automatisk 
spraydispenser

• Dispenser med hjul
• Integrert lagerhold 
 av 8-10 kanner á 5 liter
• Eget motiv/budskap i front
• Enkelt kannebytte
• Enkelt renhold
• Plasseringsvennlig
• Monteres uten verktøy

• Elegant og praktisk
• Rask montering  
• Lang levetid
• Plasseringsvennlig
• Bestillingsvare
• Månedspris/leie

Rensestasjon 
med innvendig 
lagerplass

Miljøvennlig desinfi sering

Elegant stasjon med 
lagerplass til opptil 
30 liter rens. Leveres 
i fl ere størrelser, farger og 
modeller, med eller 
uten print. Tyverisikker!

• Ikke brannfarlig
• Tørker ikke ut hud 
• Lang levetid

• Dokumentert effekt
• 100% naturlig
• Godkjent av mattilsynet

Bærekraftig desinfi sering – uten alkohol. 
Hindrer spredning av virus, bakterier 
og sopp. Fåes som 1 og 5 liter.

Telefon: 930 00 200 • post@expoline.no
Trondheim: Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim 
Oslo: Wismargata 4, 0191 Oslo
Bergen: Kanalveien 105B, 5068 Bergen
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Interessen for desinfeksjon og hygiene 
for handlevogner og handlekurver i 
butikker og kjøpesentre har snudd fra 
lunken til «hot».

– Silmar har helt siden 2014 hatt 
tilgang til denne typen produkter. Flere 
av våre leverandører har tilbudt dette, 
men vi har følt at markedet som vi 
betjener, ikke har vært modent for å 
ta kostnadene for nødvendig renhold 
og desinfeksjon av handlevogner 

og handlekurver og denne typen 
hygieneprodukter i butikkene, sier 
Ingar Paul Taxt i Silmar AS.

I andre land i Europa er det et helt 
annet klima for dette, og har vært det 
lenge.

Nå er imidlertid klimaet helt 
annerledes. Silmar AS har tilbudt flere 
kjeder renhold og reparasjoner fra de 
samme leverandørene i Tyskland.

Renhold, vedlikehold og 

desinfeksjon av handlevogner med 
automatiske trailere som også 
resirkulerer vannet og er svært 
miljøvennlige i bruk.

– Men dette har vært vanskelig å 
organisere gjennom kjedene, spesielt 
siden vi i Norge har en kort sesong 
uten frost og fordi mange små 
butikker og store avstander har gjort 
organiseringen og effektiviteten i dette 
tilbudet vanskelig. Vi tror dette kan 
være interessant i mye større grad for 
mange fra neste år, men det krever 
interesse, samarbeid og planlegging, 
sier Taxt.

Stor etterspørsel etter varige 
løsninger nå
Silmar AS har fått inntrykk 

Silmar satser på 
PROFESJONELLE  
desinfeksjonsløsninger
Silmar AS har i mange år levert et stort utvalg 
produkter spesielt rettet mot kjøpesentre, varehus og 
butikker. Produktutvalget utvides nå også med nye 
hygienestasjoner for deres primære målgruppe.

WipeBox er en 
vegghengt boks 
for antibakterielle 
servietter med 
avfallskasse.
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fra matvarekjedene og flere 
kjøpesenterkjeder at de nå ønsker mer 
permanente løsninger for desinfeksjon 
ved inngangene og andre steder i 
butikkene og sentre.

Det er også et helt klart signal om 
at de nå ser etter produkter som ikke 
bare skal være for en kort periode til 
«stormen» har laget seg, men at dette 
kommer til å være et servicetilbud for 
kundene i mange år framover.

Silmar har derfor nå de siste 
ukene tilbudt robuste profesjonelle 
hygienestasjoner med både 
automatiske kontaktløse dispensere 
for antibakteriell væske og servietter 
som kan brukes til rengjøring av 
håndtak, barneseter og andre flater i 
butikkene.

Produktene kan benytte standard 
rekvisita fra ulike leverandører, 
så man også er sikret rekvisita til 
beste markedspris både nå og i 
fremtiden. Den mest profesjonelle 
hygienestasjonen kan ha kanne med 
opptil 10 liter væske for opptil 40.000 
doser.

Dette er viktig fordi kjøpesentre 
og butikker ikke kan ha personale 
som hele dagen skal etterfylle med 
rekvisita. 

– Silmar har stor tiltro til at vi med 
flere leverandører og produkter i flere 
prisklasser kan skape et stabilt og 
fremtidig marked for denne typen 
produkter, sier Ingar Paul Taxt, daglig 
leder i Silmar AS.

Bovend hygienestasjon er en profesjonell løsning for desinfeksjon som passer godt der kunder kommer og går.

Hygienestasjon 
Mini er et al
ternativ når det 
ikke er plass 
til hygiene
stasjoner som 
har både bak
teriedrepende 
væske og servi
etter. Levert 
med kontaktløs 
dispenser – men 
uten servietter 
eller egen søp
pelkasse – tar 
den opp lite 
plass.
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BUTIKKINNREDNING

Kozmos sparte ikke på 
innredningen da de 
bygget ny butikk på 
Sandvika Storsenter.

Nils Vanebo

H
estra Innredninger fikk være 
med å bygge opp og lage en 
helt ny lekebutikk til Kozmos 
på Sandvika storsenter. Det 

ble fokusert på kundeopplevelsen fra 
A til Å, og verken innredning, tak eller 
gulv ble glemt.

Fargerik innredning i leken utførelse 
og teknologi er benyttet for å skape en 
opplevelsesrik butikk.

I taket er det montert en stor skjerm 
på 2,5 x 24 meter som gir følelsen av at 
man befinner seg i nye spennende mil-
jøer, som for eksempel et korallrev med 
en svømmende hval eller blant astro-
nauter i verdensrommet.

På gulvet er det montert en interaktiv 
skjerm på hvor de små kundene kan 
leke seg med forskjellige tema.

Innredningen er spesialbygd til denne 
butikken for å skape en helhetlig og 
unik opplevelse for kundene.

– Dette prosjektet har vært veldig 
spennende og morsomt å jobbe med, og 
resultatet er over all forventning, sier 
retail designer Rebekka A. Wenner hos 
Hestra Innredninger.

– Unik og kreativ løsning
Skjermene er levert av Easy Touch & 
LED.

– Dette har vært et veldig spennende 
prosjekt, fra det første møtet hos Hestra 
til montering og ferdigstillelse, sier 
Stian Sæther-Larsen, CEO i Easy Touch 
& LED, til Retailmagasinet.

Han beskriver prosessen som et godt 
samarbeid mellom alle involverte. Noe 
som førte til en veldig unik og kreativ 
løsning, med tanke på størrelser, plasse-
ringer og innhold.

– Skjermer er ikke kun en formid-

lingskanal lenger, nå er de også en stor 
del av interiøret og totalopplevelsen for 
kundene, sier Sæther-Larsen.

I taket ser kundene opp på en 24 me-
ter lang skjerm med verdensrommet 
med planeter som går i bane rundt sola 
eller opp fra havbunnen på en sju meter 
lang hval som svømmer gjennom hele 
butikken.

På gulvet er skjermen interaktiv og 
reagerer på bevegelse: Skrem fisker bort 
eller knus asteroider.

– Smilet på ungene som oppdager at 
de kan hoppe på skjermen og skremme 
bort fisker er helt herlig. Vi i Easy Touch 
& LED as er meget stolte av prosjektet 
og ser på dette som et viktig prosjekt for 
å vise hvilke muligheter LED-skjermer 
kan gi brukeren, avslutter Sæther-Lar-
sen.

Fargerik innredning:  

Kundeopplevelse  
fra A til Å

I gulvet finner man en interaktiv skjerm som 
reagerer på bevegelse. Barn kan skremme bort 
fisker eller knuse asteroider. Foto: Hestra

Stian Sæther-Larsen i Easy Touch & LED 
mener at prosjektet til Kozmos på Sandvika 
Storsenter viser hvilke muligheter LED-skjer-
mer kan gi brukeren. Foto: Easy Touch & LED
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Kundeopplevelsen stod i fokus da Kozmos bygde ny butikk på Sandvika Storsenter. Foto: Hestra

I taket er det montert en skjerm på 2,5x24 meter. Foto: Hestra
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OMNIKANAL

Som selvstendig butikk er 
det ekstra viktig for Bro-
brobrille ha både fysisk 
butikk og nettbutikk. Nett-
butikken har betydning 
også for lokalmarkedet. 
Men for tiden er det å få 
butikken til å overleve vi-
ruspandemien det dreier 
seg om.

 
Tekst: Nils Vanebo
Foto: Brobrobrille

 

I 
april for to år siden åpnet Camilla 
Hartveit og ektemannen Even 
butikken Brobrobrille på ALTI 
Brotorvet i Stathelle. De selger 

klær for barn i alderen 0 til 16 år.
Lokalmarkedet er hele Grenland, fra 

Kragerø til Skien.
Camilla er daglig leder og driver 

butikken sammen med tre butikkan-
satte. Even jobber back-office og admi-
nistrerer nettbutikken på kveldstid. 
Alle ansatte er involvert i markedsfø-
ring av nettbutikken og tar produktbil-
der når leverandørene ikke har de klare 
i tide. Bildene bruker de også i sosiale 
medier i markedsføringen.

Hartveit hadde bred erfaring fra tek-
stilbransjen da hun åpnet egen butikk: 
Ti år i Voice Norge, som butikksjef i 
Boys of Europe, og fire år som region-
sjef i Bestseller.

– Denne erfaringen var nyttig da jeg 
skulle starte for seg selv, sier hun.

To kanaler må til
Brobrobrille åpnet nettbutikk basert på 
Shopify i april i fjor, altså et år etter den 
fysiske butikken.  

– I dag må man ha begge kanaler, 
fastslår Hartveit.

Fortsatt har den fysiske butikken 
størst omsetning, men nettbutikken 
vokser fortere. Kunder har de fra 
hele landet. For lokale kunder inne-
bærer nettbutikken muligheten for 
hent-i-butikk.

– Når kundene kommer innom for 
å hente varene, tar de gjerne med seg 
noen ekstra varer fra butikken, forteller 
Hartveit.

Virusrammet
Som nesten alle andre i retail 
er Brobrobrille rammet av 
virus pandemien.

– Nå, mer enn noen gang, ser jeg 
viktigheten av å ha to kanaler. Denne 
krisen påvirker oss mye. Vi holder jo til 
på et senter hvor flere butikker har valgt 
å stenge. Vi holder åpent med redusert 
åpningstid, og de ansatte er permittert. 
Vi har litt trafikk i butikk. Ikke mye, 
men nok til at vi velger å holde åpent. 
Vi vil også støtte senteret og vise at vi er 
en del av et fellesskap, sier Hartveit.

De satser ekstra på nett og bruker 
ressurser på markedsføring.

– Men det er mange om beinet, og det 
er tøft. Vi krysser fingrene for at vi skal 
komme gjennom denne tøffe tiden, sier 
hun alvorlig.

Må skille seg ut
– Det er tøff konkurranse innen 
barneklær?

– Ja, definitivt. Som små kan vi ikke 

konkurrere på pris mot de store kje-
dene som dumper prisene hele tiden. 
Så vi må skille oss ut. Vi vil gi hver 
kunde den gode opplevelsen, svarer 
Brobrobrille-sjefen.

De legger vekt på at det skal være fint, 
enkelt og proft i begge kanalene. Og det 
skal være en rød tråd i alt de kommuni-
serer i sosiale medier.

Navnet Brobrobrille spiller på de er 
lokalisert på Brotorvet under de to store 
broene i området, samt noe norsk og 
koselig som navnet på en barnesang 
alle har et forhold til.

– Dette ser kundene og bidrar til å 
gjøre oss litt unike, sier Hartveit.

Events
Brobrobrille har arrangert gratis 
temakvelder for å tilby det lille ekstra til 
kundene sine.

– Må ha to kanaler

Brobrobrille har en blanding av nor-
ske og utenlandske leverandører. 
Kundene kommer til butikken ferdig 
”googlet”.

Vafler stekes til kundene ved nattå-
pent senter.

Spennende for barn.

Temakveldene er godt besøkt, og 
kundene handler uten at varene må 
rabatteres.
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Innholdet på temakveldene har 
variert: Kjente bloggere, legebesøk og 
førstehjelpskurs. Mange har deltatt på 
temakveldene, og handler da samtidig 
uten at Brobrobrille behøver å rabattere 
varene.

De involverer også hele familien i 
alt fra snekring av ny innredning til 
vaffelsteking til kunder når senteret er 
nattåpent.

Vil vokse forsiktig
Brobrobrille er blitt spurt om å åpne 
flere butikker, men Hartveit passer seg 

for å gå i fella ved å bli for ivrig.
– Slik det er i retail i dag bør man ikke 

risikere hus og hjem. Vi vil derfor vokse 
forsiktig og være nøktern i starten, kon-
staterer hun.

Foreløpig har de ikke tjent penger, 
men de ser for seg at det kan bli over-
skudd framover. For inneværende år 
har de et mål om en omsetning på sju 
millioner kroner med svarte tall på 
bunnlinja.

Mange leverandører
– Vi har gode relasjoner med alle de vik-

tigste leverandørene, sier hun.
Som den eneste i regionen har de 

eksempelvis Patagonia, noe som styr-
ker miljøprofilen.

Ellers har de mange norske leveran-
dører, som Blafre, Gullkorn og Lillelam.

I tillegg kommer store aktører Reima 
og Hust&Clare.

– Vi lytter til hva kundene vil ha. 
Før i tiden kom kundene uvitende til 
butikken, men nå kommer de ”ferdig 
googlet”. Derfor må vi ligge i forkant og 
følge med på hva som skjer i markedet, 
avslutter Camilla Hartveit.

Camilla Hartveit 
i Brobrobrille 
understreker 
betydningen av to 
kanaler for å klare  
seg med selvstendig 
butikk i tøff konkur-
ranse med  
store kjeder.
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B
iltema Stjørdal har en strate-
gisk god plassering i Stjørdal. 
E6 går rett forbi, og det er van-
skelig å unngå plakateringen 

på veggen som frister med en saftig 
burger til 49 kroner. Det nye varehuset 
er på hele 5.500 kvadratmeter og rom-
mer over 19.000 varer, i tillegg til en 
splitter ny Biltema Café. 

– Tidligere lå vi i andre etasjen på 
Hell-senteret, og da hadde vi 1.200 kva-
dratmeter. Vi startet på Hell i desember 
2011, og har siden da fått mange tro-

faste kunder. I det nye varehuset har 
vi fått en mye bedre plassering, en stor 
café og som du ser en mye større butikk, 
sier varehussjef Jan Are Olden, som har 
jobbet i Biltema siden 1998. Dermed har 
han mye erfaring og han har vært med 
på store deler av kjedens vekst i Norge.  

– Siden nyåpningen i oktober 2018 
har det tatt helt av, og vi har faktisk 
klart å doble omsetningen og vel så det 
her i Stjørdal. 

Varehussjefen visste at de ville få en 
saftig økning, men at det skulle bli en så 

stor suksess, hadde de ikke trodd. 
– Det har gått så bra at vi nå har rundt 

20 ansatte i hele varehuset, og flere 
kommer det til å bli fremover, legger 
han til.  

Faste kunder fulgte etter
Da Biltema lå på Hell-senteret, hadde de 
mange faste kunder. En god del satt seg 
ned på caféen som lå vegg i vegg med 
Biltema. 

– Her tok de seg en kaffe og en matbit. 
Nå ser vi at mange av de faste kundene 

Biltema Café:  
Saftige hamburgere  
til hyggelig pris  
trekker kunder

For halvannet år siden åpnet Biltemas nye varehus i 
Stjørdal sine dører. Selv om bildeler, byggevarer og 
annet praktisk utstyr står i fokus, satser de også stort 
på et rimelig mattilbud til sine kunder. I fjor gikk 
det unna med over 25.500 hamburgere i Stjørdal, og 
300.000 totalt i hele Norge.  

Tekst og foto:  
Karine Hildonen Henriksen
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har fulgt med oss hit, og slår seg ned i 
vår splitter nye café. Vi har faktisk faste 
kunder som er innom oss hver eneste 
dag for å spise lunsj eller middag, legger 
han til. 

Mange av kundene som regelmessig 
er innom, har også sine faste bord. 

– Her kan de shoppe det de trenger i 
arbeidet eller hjemmet, samtidig som 
de får seg en god saftig hamburger til 
en overkommelig pris, sier han. 

Trivelig luftig og lyst
Selve caféen ligger til venstre rett 
innenfor inngangsdøren, og består av 
3-400 kvadratmeter med store vindus-
flater ut mot parkeringsområdet. Her 
er det lyst og luftig. Disklinjen er ryddig, 
innbydende og delikat, og totalt har de 
98 sitteplasser fordelt på moderne bord 
og bøttestoler, i tillegg til en rad med 
polstrede sofaer som minner om de tra-
disjonelle dinermøblene. 

– I cafédelen har vi store glassflater, 
noe som gjør at det kommer mye lys 
inn. Det tror vi gjør at folk trives her, 
forklarer varehussjefen. 

– Vi ser også at vi har klart å tiltrekke 
oss cafékunder som tidligere har hatt 
fast tilholdssted på andre lokale caféer 
i området. Vi har også en relativt nyeta-
blert Burger King vegg-i-vegg med oss. 
Vi tror nok at både lokale caféer, gate-
kjøkken, Burger King og andre aktører 
merker at vi har etablert oss her, sier 
han. 

Biltema Café er tuftet på samme 
prinsippet som IKEA i sin tid innførte. 

Det skal være en ekstraservice til 
kundene, til en fornuftig pris og det 

skal være lettvint. Med burgere til 49 
kroner, pølse, kaffe og softis til 10-15 

kroner er det lett å la seg friste.  

Her kan kundene shoppe det de 
trenger i arbeidet eller hjemmet, 
samtidig som de får seg en 
god saftig hamburger til en 
overkommelig pris, sier varehussjef 
Jan Are Olden (til høyre) og 
caféleder Fredrik Guldseth. 
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25.000 burgere i året
Biltemaburgeren er uten tvil toppselge-
ren i varehusene. I snitt har de i Stjørdal 
solgt i overkant av 2.000 burgere hver 
eneste måned i 2019. 

– Totalt har vi solgt over 25.500 ham-
burgere i 2019. Det sier noe om hvor 
populært dette tilbudet er. I snitt betyr 
det at vi selger om lag 83 burgere hver 
dag hele året, smiler Olden. 

Samtidig har de solgt rundt 14-15.000 
pølser.   

– I tillegg selger vi mye bagetter, og 
bagettmenyer, spesielt til kunder som 
ønsker å ta med seg mat når de er på 
farta. De som bestiller burgere setter 
seg ofte ned i vår café, sier han.  

– Det betyr at vi har store volum på 
mat, og for oss har det vært et bevisst 
valg å satse på en god kvalitetsburger 
fra Stabburet, legger han til.  

I caféen byr de dessuten på kaker, 
boller og annet påsmurt. Kaffen til 10 
kroner er også en slager. I 2019 gikk det 
unna med om lag 30.000 kaffekopper.  

– Du skal lete litt for å finne så billig 
kaffe. Om sommeren går det dessuten 
unna med tusenvis av både softis og 
milkshake.

Kjernekundene bytter  
ut middagen
I hverdagen består hovedtyngden av 
kundene av arbeidsfolk på farten. I hel-
gene har de også en del familier innom. 

– Da ser vi både mor, far og barn. Vi 
er jo hele familiens varehus og har 
produkter fra A til Å. I ukedagene ser 
vi også vanlige folk som kanskje skal 
kjøpe seg maling til hele huset. Mange 
tar seg da en burgermiddag i stedet for å 
bruke tid på å lage middag hjemme. Da 
kan de starte på selve malejobben med 
en gang de kommer seg hjem, smiler 
Olden.    

Et godt kundegrunnlag
På spørsmål om de tjener penger på den 
rimelige burgeren til 49 kroner er svaret 
delt. 

– Det er ikke meningen vi skal tjene 
store penger på denne burgeren eller 
cafédriften. Det er et tilbud til kundene 
som handler her, for vi vet jo alle at det 
ikke er artig å handle når magen rum-
ler. Da kan man fort bli irritert, og det 

kan ende med at kunden ikke handler 
noe som helst i butikken. Det er ingen-
ting som er «likare» enn at kunden er 
mett, og i hvert fall ikke irritabel, ler 
Olden.   

I hele Stjørdalsområdet bor det om 
lag 25.000 mennesker. Det betyr at de 
har et godt kundegrunnlag. 

Hvor stor prosentmessig omsetning 
består cafédriften av?  

– Grovt sett kan vi si at selve café-
driften står for ca. 4-5 prosent av hele 
omsetningen, sier Olden. 

I selve varehuset omsetter de årlig for 
om lag 70-75 millioner kroner netto, 
det vil si i underkant av 100 millioner 
brutto. 

Vokser i hele landet
I dag har Biltema 65 avdelinger i Norge, 
og kjeden er uten tvil en utfordrer i 
markedet, ikke minst med tanke på at 
de innen 2028 skal være 100 varehus i 
Norge.

– Til sammen har Biltema 16 caféer 
i tilknytning til varehusene i Norge. 
I 2019 har vi åpnet varehus med café i 
Mosjøen, Vinstra, Gol og Steinkjer, sier 
Olden. 

I Sverige har de hatt cafédrift i tilknyt-
ning til varehusene lenge, men det har 
ikke vært noe man har satset på i Norge. 

– Det ble etter hvert åpnet noen test-
butikker her til lands, og da så vi at dette 
også slo an i Norge. 

I de største varehusene og konsept-
butikkene blir det derfor bygget egne 
caféer når Biltema etablerer seg.  

– Vi har utover det noen relokasjoner, 
der det nå bygges en café i tillegg. 

Men det å drive en café i tillegg til et 
varehus krever litt ekstra plass. 

– Av den grunn har vi ikke cafédrift i 
de minste varehusene per i dag, forkla-
rer Olden.

Bra med konkurranse 
Det sies at konkurranse er sunt, og det 
er klart at andre aktører i markedet må 
skjerpe seg når det kommer nye utfor-
drere på banen. 

– Samtidig vet vi da at kvaliteten ofte 
heves og prispunktet må justeres. Det 
er igjen noe som kundene nyter godt av, 
sier Olden. 

Hva betyr det for dere at dere har 
caféen her? 

– Det trekker mye arbeidsfolk som 
også handler i varehuset. Her får de en 
ekstraservice, og vi ønsker å gjenspeile 
våre varer i butikken i vår café. Poenget 
er at det er fullt mulig å by på god kvali-
tet, samtidig som prisen er lav, sier han. 

Konseptvarehus
Trenden med konseptvarehus blir sta-
dig mer populært.  

– Mange av butikkene våre er bygd 
opp på mer eller mindre samme måte. 
Det betyr at om du drar innom en 
Biltema i Oslo eller Trondheim, så ser 
det ganske likt ut innvendig. Kundene 
får samme opplevelsen og møter de 
samme sesongproduktene. Nå jobber vi 
kontinuerlig for å få alle våre avdelinger 
til å bli konseptvarehus, sier Olden. 

For Biltema er det nettopp viktig at 
kundene kjenner seg igjen, uansett 
hvilket varehus de besøker.

Café med «svenske» priser
Biltema investerer sterkt i utbyggingen 
av sine nye konseptvarehus. 

– I de nye varehusene satser vi på å ha 
fullt sortiment med alle Biltemas åtte 
varegrupper, 19.000 varelinjer, hen-
telager, selvscanningskasser og over-
siktlige handlegater. Vi bygger store 
parkeringsplasser som er tilrettelagt for 
å tilfredsstille behovet til både ordinære 
kunder, proffkunder, bil med henger og 
handikapplasser nær inngangen. Vi 

Biltema frister hele tiden med et løp-og-kjøp produkt i varehuset, eksempelvis 
kjølebokser eller pop-up-telt til 199 kroner, smiler varehussjef Jan Are Olden.

Biltema Stjørdal er på 5.500 kvadrat-
meter og rommer over 19.000 varer, i 
tillegg til en café. 
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satser også på Biltema Café med «sven-
ske» lave priser, smiler Dag H. Bergby, 
adm. dir. i Biltema Norge.

Og salget av hamburgere har ikke 
bare slått an i Stjørdal.

– På landsbasis har vi solgt over 
300.000 burgere, sier Bergby. 

Rekordregnskap
Biltema konsernet publiserte et rek-
ordregnskap sommeren 2019. I 2018 
omsatte lavprisgiganten for over 12,5 
milliarder svenske kroner i det nor-
diske markedet, og forventningene til 
2019 enda høyere. Totalt har kjeden 144 
varehus i Norden, og oppnådde et over-
skudd på 979 millioner svenske kroner 
2018. Totalt ble det betalt inn 208 milli-
oner i selskapsskatt. 

Biltema Norge AS bidro godt til 
omsetningsrekorden, og Bergby kan 
fortelle at resultatene først og fremst 
skyldes langsiktig og målrettet satsing 
gjennom mange år. 

– Vi er selvfinansiert og trenger 
ikke låne penger for å realisere våre 
prosjekter. Vi kan derfor ekspandere 
kraftig, samtidig som våre varehus kan 
kjøpe inn ubegrenset med varer. Vi har 
som mål i varehusene at vi aldri skal gå 
tomme for varer, slik at våre kunder all-
tid skal få kjøpt det de trenger, sier han.

Norges mest hurtigvoksende  
cafékjede
Kan du si noe om hvor dere vil bygge 
nye varehus med cafédrift i Norge?

– Alle våre nye varehus kommer med 
Biltema Café. Forus i Stavanger, Oppdal 
og Namsos er nye varehus med café 
som skal åpne i 2020. Vi ser også på 
muligheter for å etablere Biltema Café i 
flere av våre eksisterende varehus. Om 
vi ikke allerede er Norges mest hurtig-
voksende cafékjede nå, så kommer vi 
nok til å bli det i 2020, sier Bergby.

Fra hotell til café
Caféleder Fredrik Guldseth er utdan-
net kokk. Tidligere har han erfaring 
som kjøkkensjef ved Quality og på 
Scandic, i tillegg til at han også har vært 
kantineleder. 

– Per i dag har vi to faste stillinger 
i vår café, i tillegg har vi også 
flere medarbeidere som 
jobber i varehuset som 
også trår til i caféen. De 
har fått en god opplæ-
ring i burgersteking og 
matproduksjon, sier 
Fredrik.   

– En av fordelene ved 
å jobbe i disklinjen her, 
kontra på et mer lukket 
kjøkken, er at vi får mye 
tettere kontakt med kun-
dene. Vi steker burgere 
og tilbereder annen mat 
mens vi samtidig kan 
snakke med kundene. Med de positive 
tilbakemeldingene vi får, er det selvføl-
gelig ekstra stas. Jeg stortrives derfor i 
caféen, smiler Fredrik.  

Biltema Caféen stenger en time 
før varehuset, og det gjør at han ikke 
trenger å jobbe lange kvelder eller på 
søndager. 

– Sammenlignet med hotell og 
restaurant, er det en langt gunstigere 
arbeidstid. 

Det å kunne tilby alle de ansatte i vare-
huset en mulighet til å gjøre noe annet 
enn bare å selge varer ute i butikkdelen, 
eller bare «flippe» burgere, er absolutt 
en fordel. 

– Det betyr at våre medarbeidere får 
litt variasjon i hverdagen hvis de ønsker 
det, forklarer Olden. 

Gi god plass
Varehussjefens beste råd til 

andre ledere i cafébransjen 
er følgende; 

– Først og fremst må 
du sørge for at du har 
en flink caféleder. Så 
må man være litt uredd. 
Det er bare å kaste seg ut 

i det og kjøre på – og man 
må tenke positivt hele 

veien. For oss har det vært 
viktig å lage en luftig café. 
Dette fordi en viktig del av 
kundenes caféopplevelse, 
er nettopp at man ikke 
sitter som «sild i tønne», 

men at man kan kose seg i hyggelige 
omgivelser – samtidig som man har 
litt «space» rundt seg, avslutter Jan Are 
Olden.

Caféen ligger rett innenfor inngangsdøren og er på 
3-400 kvadratmeter, med store vindusflater ut mot 
parkeringsområdet.

Kr 49 for en hambur-
ger frister kundene.
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I tider med store 
forandringer i hverdagen 
må vi tenke nytt. Det er da 
vi mennesker må ta frem 
våre kreative evner og 
tenke annerledes, finne 
nye løsninger.

Av Reidar Skorpen, SeeYou

H
va gjør vi nå? Det har vært 
utfordringen for kundesen-
trene i tiden med korona. 
Samtidig som mange butik-

ker stenger, fortsetter kundene å kon-
takte kundesentrene. Noen opplever 
også enorm økning i trafikken!

Medarbeiderne sendes på hjemme-
kontor, og alle endringene skjer på 
kort varsel. Vi i SeeYou har snakket 
med flere kundesenterledere, for å få 
høre om deres erfaringer, meninger og 
utfordringer. 

Kvalitet er viktigst
Både kundene og selskapene med 
kundesenter er veldig opptatt av kvali-
teten i kundeservicen som leveres. «Vi 
er veldig glade for at vi har klart å holde 
kvaliteten på leveransen!», er noe alle 
lederne sier, ofte uoppfordret. 

 «Kundene forventer minst like god 
service nå», er lederne også samstemte 
om. Omstillingsevnen til medarbei-
derne imponerer alle. «Vår CSAT er 
den samme som før!», sier en tydelig 
fornøyd leder. En annen sier: «Vi leve-
rer på alle våre KPI’er». Samtidig er det 
også noen kundesentre som opplever 
lengre ventetid enn de ønsker, og de ser 
at dette ikke skyldes organiseringen, 
men situasjonen i samfunnet.

Med medarbeiderne på hjemme-
kontor er det kreativiteten som setter 
grensene. Det viser seg at det er flere 
måter å samle medarbeiderne på, ifølge 
lederne, så alle kjenner situasjonen, 
resultatene og målene. «Vi har morgen-
møter på Teams», sier noen og andre 
forteller om «fredagsmøter på video». 
Andre har delt opp teamene for å kunne 
gjennomføre bedre teammøter digitalt. 
Og på samme måte som før krisen sam-
les noen medarbeidere til kaffe, men nå 
med videochat.

Teknologien gjorde det mulig
De kundesentrene vi har snakket med 
i denne forbindelse, har alle gode, 
nettbaserte kundesenterløsninger. 
Dette er et område som lederne trekker 
frem som en viktig del av suksessen. 
«Medarbeiderne tok bare den bærbare 
pc’en under armen og koblet seg opp 
hjemme!», sier en leder. Det ble også 
tydelig at løsningene man var vant 
med på kontoret, ikke var der hjemme. 
«Noen medarbeidere savner to store 
skjermer», sier flere. Andre kommen-
terer at «hev-og-senk-pultene savnes». 
Og kjøkkenstolen er visst ikke like god 
å sitte på hele dagen. 

Disse praktiske utfordringene tar 
kundesentrene tak i. Noen sender 
skjermer ut og andre leverer stoler til 
hjemmekontoret. Flere ledere sier også 
at «Vi var heldige som var tidlig ute 
med å bestille utstyr!». Det tok litt tid 
å få alt på plass. I mellomtiden er det 
medarbeidernes innstilling og posi-
tivitet som holder ting kjørende. «Jeg 
tar av meg hatten for medarbeiderne 
og deres positivitet», og «Alle skjønner 
dette er en dugnad», er utsagn vi hørte 
flere ganger. 

Oppfølging av medarbeiderne
«Oppfølging av medarbeiderne krever 
mer i dagens situasjon!», sier noen. 
Med så store endringer i rammebetin-
gelsene har lederne og teamene måttet 
jobbe annerledes. «Det er nå vi virkelig 
ser verdien av systemene, rutinene 

og treningen!», sier flere av lederne. 
Det at man hadde en god kultur for 
trening og oppfølging før krisen er et 
suksesskriteria i situasjonen. 

«1 til 1-kommunikasjon er enda vik-
tigere i dag!», er også noe lederne er 
enige om. Når medarbeiderne jobber 
hjemmefra er daglige samtaler noe 
av det som prioriteres, sier lederne. 
Samtalene foregår på telefon eller på 
Teams og gir lederen mulighet til å for-
stå medarbeiderens situasjon og sikre 
løpende dialog, på nesten samme måte 
som når alle var samlet.

Samlet forteller lederne om noen 
utfordringer de jobber spesielt med nå:
• Å se den enkelte medarbeider
• Å skape teamfølelse blant 

medarbeiderne
• Å sørge for rask og kontinuerlig 

informasjon, av god nok kvalitet, til 
alle

• Å sikre medlytt og oppfølging i for-
hold til rutiner og målsetninger

• Å gjennomføre trening og utvikling 
gjennom feedback og oppfølging

For å lykkes med dette forteller lederne 
at de, i større grad enn tidligere, er 
avhengige av medarbeiderne og deres 
evne og vilje til å tilpasse seg. «Vi har 
de samme menneskene og vi er langt 
tettere på hverandre», reflekterer en 
leder. Det er også tydelig på lederne at 
endringene har vært utfordrende og de 
er glade for at de ser de lykkes sammen 
med medarbeiderne.

Kundesenteret på 
hjemmekontor

Reidar Skorpen er daglig leder i SeeYou. Foto: SeeYou



Retailmagasinet  nr. 3–2020 51

Hvordan ser fremtidens  
kundesenter ut?
De lederne vi har snakket med er 
tydelige på at det er både fordeler og 
ulemper med den nye organiseringen. 
Flere nevner også at de tidligere har 
vært skeptiske til å ha «kundesenteret 
på hjemmekontor». De fleste er mindre 
skeptiske, samtidig som de ser at orga-
niseringen krever andre ting som de 
som ledere må levere på.

Mest spenning opplever vi at det 
knytter seg til hvordan man vil organi-
sere i fremtiden. De fleste snakker om 
muligheter, som økt fleksibilitet rundt 
kontor og hjemmekontor. De fleste vi 
har snakket med har kunnet løse de 
praktiske utfordringene ganske raskt 
og effektivt. Den største utfordringen 
knytter seg til mulighetene for oppføl-
ging og det faktum at medarbeiderne 
savner hverandre og fellesskapet. Dette 
løses i dag gjennom Teams og lignende 
løsninger. Senere kan det det kanskje 
løses gjennom at medarbeiderne 
deler arbeidsuken mellom kontor og 

hjemmekontor. «Vi finner ut hvordan 
systemer og den enkelte fungerer i 
nye situasjoner», er et utsagn vi tror 
dekker mye. Det å bygge nye erfaringer, 
lære av feil og suksesser og undersøke 
effektene virker som viktige områder 
fremover.

Lengre frem ser flere av lederne at det 
kan være økonomiske besparelser knyt-
tet til å ha en annen organisering enn 
de har hatt. Fleksibel deltid kan bli van-
ligere og færre samtidige medarbeidere 
i kundesenterets lokaler kan kreve 
færre kvadratmeter og ressurser. Når 
de nye kommunikasjonsformene utvi-
kles videre, kan det gi økt mulighet til 
å sikre både teamfølelse og 1 til 1-opp-
følging. Erfaringene fra situasjonen alle 
er i nå, gjør også alle bedre forberedt på 
nye endringer og kan sikre at kunde-
senteret kan løse nye utfordringer enda 
bedre i fremtiden. 

Kunden, medarbeideren  
og selskapet
«Kundene krever like mye som før, og 

vi må levere». Nye løsninger og orga-
niseringer må sikre kunden, medarbei-
deren og selskapet. Her tror vi også at 
ledelsen i selskapet, i tillegg til i kunde-
senteret, har en viktig rolle. En endret 
markedssituasjon krever endring i 
strategier, planer og målsetninger. 
Kundesenteret har blitt enda viktigere i 
kontakten med kunden og har vist stor 
omstillingsevne og kreativitet og har 
tydelig vist sin verdi. Nå bør ledelsen 
stille seg flere spørsmål:
• Hva vil kundene forvente i fremtiden?
• Hvilke ressurser skal kundesenteret 

ha for å møte forventningene? 
• Hvordan skal kundesenteret 

organiseres for å prestere best mulig? 
• Hvilke oppgaver og hvilket ansvar 

kan kundesenteret ivareta fremover? 
• Hvordan kan kundesenteret sammen 

med resten av selskapet være en 
viktig bidragsyter til å skape tilfredse 
kunder som kommer tilbake?

De som gjør dette riktig blir morgenda-
gens vinnere og det arbeidet har alle-
rede startet.

I koronatiden øker presset på kundesentrene, samtidig som de ansatte blir sendt på hjemmekontor. Ill.foto: Colourbox
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– Arnfinn hjelper oss med 
alt mulig og bidrar med 
masse godt humør!

Tekst og bilder: Odd Henrik Vanebo

S
tine Fjeldsrud Karlsen, nettbu-
tikkansvarlig i motebutikken 
You & I på Aker Brygge, er raus 
med rosen. Hun poengterer at 

det er fullt berettiget, etter å ha lyst opp 
i et eneste stort smil straks Arnfinn duk-
ker opp i butikken. Kommunikasjonen 
blir hjertelig.

Hva Arnfinn har hjulpet til med? – 
Med å ominnrede prøverommet. Med 
ikke bare å foreslå forbedringer, men 
med å utføre arbeidet etterpå, enten 
det gjelder å sette opp nye lamper eller 
andre veggarrangement.

Grei overgang
I det hele tatt, er ‘Arnfinn’ blitt en insti-
tusjon på Ake Brygge Shopping – ja, 
på hele Aker Brygge. Det skyldes ikke 
minst at han drev Narvesen på Brygga i 
nesten 25 år før han tiltrådte som conci-
erge på i 2017. Narvesen på hjørnet var 
butikken alle var innom, og som gjerne 
slo av en prat med den sosiale bodøvæ-
ringen som også hjalp alle som spurte 
med tjenester som ikke inngikk i kiosk-
handelen. – Å ta vare på nøkler, hente 
post, levere pakker – ja, alt av den slags 
småtjenester som jeg nå vet er oppgaver 
en concierge har: å bistå leietakere og 
beboere eller gjester i kontorbygg og 
hotell eller – som hos oss – også en stor 
‘shopping’ med daglige gjøremål. Alt i 
alt er det vel aktører i kjøpesenteret som 
bruker meg forholdsvis mest, i tillegg til 
beboerne som er kunder i butikkene. I 
‘shoppingen’ inngår jo også spiseste-
dene, som på kjøpesentre flest. 

Så overgangen fra å være kioskhand-
ler til concierge ble ikke særlig stor.

Startet som et event
Det var en tilfeldighet at Aker Brygge 

i 2017 ble det eneste kjøpesenteret i 
landet som flotter seg med concierge: 
– Etter den store renoveringen av shop-
pingen som var ferdig, ble jeg hyret inn 
av Bydel Aker Brygge Forvaltning AS for 
å fremstå som nettopp concierge – vel å 

merke som et event der og da. Det slo 
an så til de grader, at oppdragsgiveren 
mente at funksjonen måtte institueres. 

Arnfinn slo til og fikk etter hvert en 
residens for ‘Arnfinn Concierge’ i det 
lille tårnet ved inngangen til Holmen 

Concierge  
på Aker Brygge 
Shopping

Arnfinn ble kåret til ‘Årets ambassadør på Aker Brygge’ i 2018. Premien var en 
segway, som kommer godt med. På en vanlig dag labber Arnfinn over 20.000 
skritt, ved arrangement over 30.000 skritt, viser pulsklokken.
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gate på Aker Brygge, med Latter som 
nærmeste nabo. Og ‘Arnfinn’ er blitt et 
merkenavn som alle på Aker Brygge 
kjenner – ja, som dus med merkevaren.

Sin egen herre
Arnfinn er ikke ansatt; han er sin egen 
herre gjennom selskapet Arnfinn 
Fargermo (ENK). I startfasen var virk-
somheten litt subsidiert av Bydel Aker 
Brygge, men denne subsidiedelen er 
under sterk nedtrapping og vil bortfalle 
helt. 

Arnfinn legger opp til en ryddig 
forretningsdrift, med en egen meny. Vi 
sakser:
Arrangement/Event
Concierge organiserer arrangementer 
for store og små anledninger – alt 
fra  frokostmøter, bedriftsmøter og 
bursdager til heldagsarrangementer 
med fullt program. På brygga kan du 
kombinere lunsj/middag på restau-
rantene med foredrag, seminarer 
eller aktiviteter som båtturer, stand 
up padling, stand-up show og annet. 
Spør Concierge om forslag så hjelper 
han deg gjerne. Pris avhengig av 
størrelse på arrangementet, det vil si 
arbeidsmengde.
Shopping & gavehjelp
Trenger du gavehjelp? Lite tid til å handle 

dagligvarer eller annet? Concierge hjel-
per deg med det meste av shopping på 
Aker Brygge. Pris avhengig av innenfor 
eller utenfor AB.
Henting & levering
Concierge henter og leverer gjerne 
varer eller pakker. Pris avhengig av 
gåavstand eller kjøreavstand innenfor 
ring 3.
 
Stor spennvidde i oppdrag
Oppdragene spenner over et endeløst 
felt, fra å kjøpe og levere kake eller 
blomster – med utlegg som refunderes, 
via å foreslå et lampeopplegg i en butikk 
og sette opp de nye lampene, til å fore-
stå store, spesialbestilte arrangement. 

Å ordne med parkeringsplass for 
butikkeiere og beboere er blitt en 
spesialitet: – Jeg kjører hele runden med 
å lage avtale til slutt, klar for signering. 
Tar 1500 kroner for hele prosessen, som 
ikke er dyrt.

Ryddig drift
– I USA lever en concierge i luksushotell 
av solide tips, uten å være lønnet, altså 
en business i gråsonen med ‘svart’ lønn. 
Ikke så på Aker Brygge? 

– Nei, nei! Jeg fakturerer, eller beta-
ling med VIPPS ved oppgjør på stedet. 
Jeg har med en mobil terminal og ord-

ner med kvittering. Jeg driver garantert 
rent og ryddig, forsikrer Arnfinn.

– Du savner ikke å være kjøpmann?
– Jo, litt. Jeg er skapt for å drive med 

kjøp og salg. Savnet av å være selger, 
kompenserer jeg for ved å drive med 
salg på finn.no.

Arnfinn Fagermo
Alder: 55
Sivilstand: Samboer
Yrke: Concierge på Aker Brydde 
siden 2017
Hobby: Oldboysfotball (Som helt 
ung var han innom Bodø/Glimt.)
Privatsfæren: Født og oppvokst 
i Bodø. Kom til Bodø for å drive 
Narvesen på Vestbanen ved 
årsskiftet 1989/90. Overtok 
Narvesen på Aker Brygge i 1992. 
En episode på Aker Brygge ble 
hovedoppslag i Dagsrevyen: 
Måker snappet pølse i brød fra 
kunder som kom ut av kiosken. Det 
ble et så stort problem, at advarsel 
måtte gis på plakat. Plakaten ble 
også publisert på CNN!

FAKTA

Stine Fjeldsrud Karlsen, nettbutikkansvarlig motebutikken You & I, setter stor pris på besøk av ‘Concierge Arnfinn’.
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M
ennesker født under det store 
demografiske oppsvinget i et-
terkrigstiden, kalles Baby Boo-
mers. Det er de såkalte ”blom-

sterbarna” eller ”68-generasjonen” som 
gjorde opprør mot myndigheter og foreldre, 
distanserte seg fra krig og materialisme og 
startet hippiebevegelsen i en tid med økono-
misk vekst.

Boomerne var med på å etablere velferds-
staten og hadde på grunn av sin størrelse en 
stor innvirkning på samfunnet. De innførte 
samfunnsstrukturelle endringer: Baby Boo-
mers ville ha reformer. Ettersom oppveksten 
deres var preget av økonomisk optimisme og 
velstand, hadde de frihet og overskudd til å 
ta et oppgjør med normer, samfunnsstruk-
turer, familiemønstre og politiske retninger. 
Deres idealistiske verdier – som ble satt i 
dem som unge mennesker, og de var den før-
ste generasjonen som satte klimaet på dags-
ordenen – er fortsatt forankret i dem i dag.

Denne idealismen driver også en kompro-
missløs holdning hos Baby Boomerne når 
de shopper: De stiller store krav til alt fra be-
tjeningen, til den totale kundeopplevelsen 
i butikken og til etikk og moral. De er raske 
til å boikotte aktører som tråkker utenfor. 
Samtidig søker de kvalitet i både produkter 
og opplevelser, og det er derfor gode, gamle 
servicedyder er spesielt viktige for Baby Boo-
mers.

På grunn av sin alder har de et sterkt fokus 
på familien, og i mange tilfeller til tradisjo-
nelle verdier. Men det idealistiske verdens-
bildet fra ungdommen vedvarer, og det er 
derfor de ligner på de yngre generasjonene 
– Generasjon Z og Y – med stort fokus på 
ansvarlighet. På den annen side har ikke ge-
nerasjonen vokst opp med teknologien som 
hjelper dem i mange av hverdagens gjøre-
mål, og derfor tar de større avstand fra digi-
taliseringen og viser skepsis til mulighetene 
til digitaliseringen – en skepsis som hoved-
sakelig er drevet av en generell mangel på 
innsikt og erfaring med det digitale.

Du kan lese mer om de ovennevnte egen-
skapene til generasjonen som forbruker og 
få mer innsikt om Baby Boomers samt de 
andre generasjonene (Z, Y og X) i boken Re-
fresh Retail 2.0. Her få du kunnskap om ge-
nerasjonens fokus på helse, egenkjærlighet 
og kvalitet.

Sunnhet, nytelse og kvalitet  
i høyesetet
Lavpris og fast fashion har i mange år drevet 
et forbruk med fokus på kvantitet. Men når 
det gjelder Baby Boomerne, er det god grunn 
til å understreke kvaliteten. For Baby Boo-
merne spiller nemlig prisen mindre rolle når 
de handler. I stedet legger de vekt på nytel-
se, sunnhet og kvaliteten på varene de får i 
handlekurven.

Dette gjenspeiles spesielt i kjøp av matva-
rer: Det er viktig for dem å være bevisste på 
maten de fyller kroppen med. For eksempel 
anses plantevernmidler som usunne for hel-
sen, og Baby Boomerne kjøper derfor øko-
logisk om mulig, og mange unngår helt pro-
dukter med tilsetningsstoffer.

Retail Institute Scandinavias undersøkel-
ser viser at over halvparten av generasjonen 
fokuserer på å leve sunt og mosjonere, men 
samtidig setter de sin ære i å nyte: hele 60 
prosent av generasjonen angir at de er flinke 
til å nyte. De deler fokuset på helse, kropp og 
sjel med de veldig unge forbrukerne: Genera-
tion Z.

Samtidig er de også villige til å bruke mer 
penger på høykvalitetsprodukter, som de me-
ner har en positiv helseeffekt: 81 prosent av 
Baby Boomerne betaler gjerne ekstra for kva-
litetsprodukter, og 42 prosent velger å handle 
i spesialbutikker med kvalitetsprodukter.

Kjenner du    

Baby Boomer-generasjonen?
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Kjenner du    

Baby Boomer-generasjonen?

I mange land forbindes elektronikk-
bransjen med eksponering av masse 
hardware med lange, tunge beskrivel-
ser og spesifikasjoner. Dette tar den 
koreanske elektronikkjeden Electro 
Mart et oppgjør med. Konseptet fun-
gerer ikke bare som en funksjonell 
butikk, men også som en såkalt ’man 
cave’ som inviterer den mannlige for-
brukeren til å bli lenger i butikken.

Konseptet har en sin egen maskot 
i form av figuren Elektroman, som 
tydelig trekker tråder til de populære 
Marvel-superheltene. Maskoten går 
igjen i all kommunikasjon – fra den 
imponerende digitale butikkfasaden 

med tegneserier med figuren av så 
høy kvalitet at selv Disney ville bli 
misunnelig – til de minste skiltene i 
butikken.

I tillegg til mye elektronikk i selve 
butikken, er det også et eget golfom-
råde og et stort vin- og spritområde. 
På baksiden av butikken kan tørste 
forbrukere også gå ombord i Elektro-
baren. Konseptet har blitt ekstremt 
populært på kort tid fordi det særlig 
frister den mannlige forbrukeren – 
med mindre lystbetonte shopping-
vaner – til å hengi seg til den fysiske 
butikken.

Case: Electro Mart – ‘Man cave’  
inviterer til opphold i butikken



56 Retailmagasinet  nr. 3–2020

AKTUELT

Den nye Elon-
butikken på 
Sjøkanten 
kjøpesenter i 
Sogndal åpnet 
uten festivitas og 
hurlumhei. Årsaken 
er naturligvis 
alle restriksjoner 
knyttet til korona-
pandemien.

– Ja, det er riktig. Opprinnelig 
hadde vi tenkt å kjøre full 
pakke med kaffe og kaker 
og åpningstilbud og det 
hele, men måtte naturligvis 
innrette oss i den nye virke-
ligheten, opplyser franchi-
setaker Svein Sivertsen til 
Retailmagasinet.

Nedtelling
Men helt upåaktet gikk ikke 
åpningen hen.

– Nei, vi kjørte et løp 

med nedtelling – 3, 2, 1 dag 
igjen! – på Facebook, med 
lokale åpningstilbud og en 
konkurranse som fikk god 
oppslutning. Med det traff 
vi svært bra. Den store køen 
skulle jo unngås uansett. 
Med opplegget vårt fikk vi et 
jevnt trykk gjennom dagen, 
slik at det ikke ble nødvendig 
å styre besøkende inn i og 
gjennom butikken. De holdt 
selv den pålagte avstanden, 
sier Sivertsen.

24-åringen har retailbak-

grunn sin unge alder til 
tross, hovedsakelig i Rema-
systemet. Den nye rollen 
som franchisetaker i egen 
butikk er bare et naturlig 
skritt videre i karrieren.

Konkurransen blir 
beinhard?

– Ja, alle de tre konkurren-
tene i bransjen er på plass i 
Sogndal. Men Elon skiller 
seg ut ved å være profilert 
med hjemmet som hoved-
målgruppe. Kjedens motto 
er som kjent: ‘Velkommen 

hjem!’ Selvfølgelig har vi 
også elektronikk som kon-
kurrentene, men dessuten 
kjøkkenutrustning og belys-
ning i egne avdelinger.

Kjøkkenavdelingen skal 
for øvrig utvides:

– Vi skal selge komplette 
kjøkken. Vi monterer et 
demonstrasjonskjøkken i 
butikken. Her kan kundene, 
i samråd med vår veileder, 
gjøre sine modifikasjoner for 
egen bolig. Kjøkkenet som 
kunden selv har ‘designet’, 
vil vi så levere målsydd.

Elon Sogndal holder hus 
i den nye toppetasjen på 
Sjøkanten senter. En uhen-
siktsmessig lokalisering 
med mange store, tunge 
varer? 

– Nei, vi har på plass gode 
interne logistikkløsninger. 
For medlemmer av kunde-
klubben tilbyr vi til og med 
gratis hjemkjøring, opplyser 
Svein Sivertsen.

Ny bok

Refresh 
Retail 2.0

6 Nye kundetyper og 24 innovative forretningsmodeller 
Årets retailutgivelse ser skarpt på de krevende og mektige forbrukerne 
og gir deg de verktøy du trenger for å skape innovasjon og en 
gjennomtenkt forretningsmodell. 

Boken gir deg bl.a. 6 nye kundetyper på tvers av Generasjon Z, Y, X og Baby Boomers 
og 24 innovative forretningsmodeller som er valgt ut på bakgrunn av evnen til å 
oppfylle forbrukerkrav og -behov samt potensialet til å disrupte bransjen.

Les mer på retailinstitute.dk
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Åpnet ny butikk i det stille
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NETTHANDEL

Nordmenn setter pris på 
danske kvalitetsmøbler. 
Nå etablerer nettbutik-
ken Moodings seg her til 
lands.

D
anske Moodings selger 
designmøbler og -interiør på 
nett med et høyt servicenivå. 
Nå har de bestemt seg for å 

internasjonalisere – og Norge blir land 
nr 2.

Alexander Thygesen er CEO og en av 
gründerne. Han kommenterer satsin-
gen over for Retailmagasinet:

– Vi ser Norge som et enormt inter-
essant marked av flere årsaker. Den 
norske forbrukeren er allerede storfor-

bruker på e-handel og forstår vårt kon-
sept. Nordmenn er stilbevisste, og ikke 
minst kvalitetsbevisste, noe vi mener er 
en fordel for vårt sortiment. 

Da de kikket på Norge utenfra, lærte 
de at stor del av den norske befolkning 
ikke har tilgang til noe kjempeutvalg 
lokalt.

– Derfor er det opplagt å vise våre inn-
til videre 25.000 varenumre til nord-
menn på ett sted. De indikasjoner vi har 
fått på våre innledende tester i Norge, 
er at vi kan fortsette i samme stil med 
vår markedsføring som vi hittil har hatt 
suksess med i Danmark, sier Thygesen.

At nordmenn i tillegg har en større 
økonomisk handlefrihet enn dansker, 
gjør det norske marked til et opplagt 
første skritt for Moodings i deres bebu-
dede internasjonalisering.

Moodings skal få norsk hjemmeside 
og ansatte i Norge. De forventer at 
Norge vil stå for 10% av omsetningen 
om et år. Målet er å få markedsandeler 
før andre utenlandske aktører får fot-
feste. Siden Moodings har varene på 
lager, kan de levere raskere enn mange 
konkurrenter.

Hvis Moodings lykkes i Norge, plan-
legger de å gå inn i flere land senere. I 
Norge får de testet hva som skal til for å 
rulle ut i et nytt land.

Moodings ble etablert i 2015 og selger 
blant annet merker som Muuto, Hay og 
By Lassen.

I fjor omsatte de for 53 millioner DKK. 
De har vokst fort i løpet av de fem årene 
de har eksistert og har flere ganger 
måtte bytte til større lager. Nå har de et 
lager på 5.000 m2 i Ishøj.

Moodings til Norge



KJEDE

E
uropris fikk en omsetnings-
vekst på hele 11,8 prosent i 
første kvartal, delvis som følge 
av virusepidemien. Den nye 

toppsjefen Espen Eldal fortalte på en 
pressekonferanse at januar hadde vært 
noe svak, mens februar var positiv. Den 
eksepsjonelt milde vinteren fikk dem 
til å vri fra sesongvarer til forbruksva-
rer for å opprettholde trafikken.

Så kom viruset i mars og ga ekstreme 
utslag den første uka da nordmenn 
hamstret. Mat og nødvendighetsvarer 
dro opp Europris’ omsetning kraftig.

Men god merchandising bidro også 
positivt, fremholdt Eldal.

Espen Eldal er ny toppsjef i Europris 
etter at Pål Wibe sluttet for å begynne 
i XXL. 

Normalisering, men på høyere 
nivå
Ting har normalisert seg, men 
Europris opplever en økning i april 
målt mot samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig handlekurv holder 
seg høy.

Salgsmiksen så langt i april viser 
at det fortsatt er mer dagligvarer enn 
tidligere, men ikke så ekstremt som 
uken med hamstring fra 12. mars.

Eldal pekte på at virusutbruddet har 
vist at Europris spiller en viktig rolle 
for personer og lokalsamfunn. Han 
skrøt av hvordan de ansatte håndterte 
omsetningsvekst samtidig som de har 
forholdt seg til skjerpede retningslin-
jer for smittevern.

Mange nordmenn vil tilbringe som-
meren i Norge, noe som er positivt for 
Europris.

Økning på nett, fra lavt nivå
Europris varsler framgang i netthan-
delen, fra et lavt nivå. Vareutvalget er 
utvidet. Nettbutikken skal også øke 
trafikken til de fysiske butikkene, sa 
Eldal.

Ny e-commerce plattform lanseres 
i andre kvartal. Antall medlemmer i 
kundeklubben Mer har økt med 65% 
siden årsskiftet.

Plukking av varer fra netthandel 
skjer fra det nye sentrallageret.

Valuta vil spille inn – etterhvert
Innkjøpssamarbeidet med sven-
ske ÖOB og finske Tokmanni gir 
resultater.

Svekkelsen av den norske krona 
er et tema, og Europris har startet 
forhandlingene med leverandørene. 
Fordi Europris valutasikrer innkjøp, 
vil effekten av høyere innkjøpspriser 
først komme for fullt lenger ut i året.

Satser på kjøkken
Eldal fortalte at Europris vil jobbe 
videre med flere egne merkevarer 
(EMV). I tillegg vil de satse tyngre på 
kjøkkenprodukter gjennom en mer 
distinkt shop-in-shop kjøkkenløsning 
hvor elektriske kjøkkenmaskiner skal 
vises fram, og kasseroller og panner i 
flere pris- og kvalitetsnivåer.

Åpner noen nye, overtar andre 
fra franchise
Én ny butikk er åpnet i Q1, på Tau 
i Rogaland. I tillegg er butikken på 
Bryne relokert. Ytterligere to har 
fått større areal: Moelv og Reknes. 
Nedlegging av butikken på Grini er 
utsatt fra april til oktober grunnet 
Covid-19.

Europris har overtatt én butikk fra 
franchisetaker, og planlegger to nye 
overtagelser.

For resten av året har Europris fire 
nye butikker i pipeline, men to av 
dem er avhengig av godkjenning fra 
myndighetene.

Tre fokusområder
Framover definerer Europris tre stra-
tegiske fokusområder:
- Stryke pris- og kostnadsposisjonen
- Forbedre kundeopplevelsen
- Drive kundevekst

Viruset gir  
Europris vekst
Mens viruset har slått negativt ut for de fleste i retail, har det gitt 
Europris økt omsetning. I løpet av året beslutter de om de vil kjøpe 
opp de resterende 80% av den svenske lavpriskjeden ÖoB. Og effekten 
av det nye sentrallageret er begynt å komme.

Nils Vanebo

Espen Eldal er ny toppsjef  
i Europris. Foto: Europris
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Lagersituasjonen til Europris normali-
seres i år etter fjorårets problemer. I fjor 
slet de med ineffektiv logistikk siden 
det nye sentrallageret var forsinket, og 
de derfor måtte leie ekstra lagerlokaler. 
Som konsekvens dro de på seg 11 millio-
ner i ekstrakostnader.

Prosessen med overføring til det nye 
sentrallageret i Moss varsles nå å være 
på skinner igjen. Europris har redusert 
nivået på varelageret målt mot fjoråret.

I fjor utløp leiekontrakten for et lite 
lager i Fredrikstad, og i år for to mindre 
lagre og ett større i samme by. Men først 
i 2022 utløper leiekontrakten for det 
største lageret i Fredrikstad.

Ifølge Espen Endal øker kapasitetsut-
nyttelsen på det nye lageret markant, 
men stegvis over tid. Antall palleplasser 
er økt fra 34.000 til 99.000.

Fra første halvår neste år skal all logis-
tikk skje fra det nye sentrallageret.

Betydelig kostnadsbesparelse
Første halvår neste år starter Europris 

med automatisert plukk av varer (ca 
70% av SKU’s). I stedet for at lagerperso-
nale kjører truck rundt med plukkliste, 
kommer varene automatisk gjennom 
shuttleløsningen til medarbeider som 
står på en arbeidsstasjon og sender 
varene videre til utgående transport.

Europris opprettholder sin prognose 
på besparelser knyttet det nye lagret. 
Når de er helt over på ny lagerstruktur 
fra 2022 av, er målet at OPEX (driftskost-
nader som andel av inntekter), skal 
reduseres med 0,75-1,25 prosentpoeng.

Lavere kostnader med  
nytt sentrallager

Når Europris oppnå full effekt av sitt nye sentrallager fra 2022, er målet at 
OPEX (driftskostnader som andel av inntekter) skal reduseres med 0,75-1,25 
prosentpoeng.
Foto: Europris

Europris eier 20% av den svenske lav-
priskjeden Överskottsbolaget (ÖoB). 
Fra juni og seks måneder fram har de 
opsjon på å kjøpe de resterende 80%, 
basert på en faktor på 7,7 av ÖoBs 
EBITDA i 2019 og 2020.

Espen Eldal fortalte at de starter 
due diligence-prosessen når ÖoB 
legger fram tall i mai.

Magnus Carlsson begynte i mars 
som ny sjef i ÖoB, da han kom fra 
samme posisjon i Reitan Convenience 
AB i Sverige.

I likhet med Europris opplevde ÖoB 
en svak start på året, men oppsving 
som følge av Covid-19. Økt andel 
dagligvarer har gitt økning i gjen-
nomsnittlig handlekurv, men lavere 
bruttomargin. Også dette i likhet 
med Europris, som trolig blir deres 
nye eier.

ÖoB har hatt alle butikker åpne, 
men vurderer nå å stenge noen grun-
net lavere trafikk.

God finansiell  
stilling
Europris fikk en vekst på 11,8 prosent 
(10,4 prosent for samme antall butik-
ker) i 1. kvartal. Omsetningen endte 
på 1.382 millioner. Justert EBITDA ble 
på 152 millioner, 27 millioner høyere 
enn i fjor.

Q1 er normalt Europris’ svakeste 
kvartal. Pandemien har så langt slått 
positivt ut for kjeden, men de presise-
rer at det er for tidlig å konkludere om 
de langsiktige effektene.

– Vi har slått markedet i Q1, fastslo 
Espen Eldal.

Pål Wibe – som gikk av som 
Europris-sjef 1. april – har de siste 
årene mange ganger uttrykt at de 
har hatt som mål å vinne markedsan-
deler ved å ha høyere vekst enn 
konkurrentene.

Sterk balanse
Europris har nesten én milliard i kon-
tanter og trekkrettigheter, en økning 
på en halv milliard fra i fjor.

Europris opplevde en negativ utvik-
ling i arbeidskapitalen i Q1, noe som er 
normalt for dem. 

Bruttomarginen gikk ned med ett 
prosentpoeng til 40,1, fordi mat- og 
nødvendighetsvarer har utgjort mer av 
omsetningen og har lavere marginer.

ÖoB har 
mange lik-
hetstrekk 
med Euro-
pris, så et 
oppkjøp er 
logisk. Foto: 
Nils Vanebo

Vurderer oppkjøp i ÖOB
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Norske Bjørn Gulden (54) blir styre leder 
i den danske retailgruppen Salling 
Group. Han er til daglig toppsjef i sports- 
og motemerket PUMA. Han beskrives 
som ‘en internasjonal profil med dyp 
innsikt i detaljhandel’. Fra før er Gulden 
også medlem av styrene i bl.a. Borussia 
Dortmund og Deichmann. 

Jens Bjerg Sørensen, styreleder i 
Herman Salling Foundation, sier:

– Som person skaper han resulta-
ter gjennom engasjement og tillit til 
organisering og ledelse, og siden Bjørn 
Gulden allerede har vært en sentral 
del av styret i flere år, har han derfor 
en grundig kunnskap om selskapets 
strategi og den sterke kulturen som 
kjennetegner oss.

Gulden etterfølger Nils Smedegaard 
Andersen som styreleder i Salling 
Group.

Selv sier Bjørn Gulden om sin tiltre-
delse som ny styreleder:

– Salling Group er et ekstremt solid 
selskap, som har gjort det veldig bra 
over lang tid. Samtidig står Salling 
Group, som alle andre detaljhandels-
selskaper, overfor en rekke avgjørende 
valg i et svært dynamisk marked. Jeg 
er derfor veldig stolt over at eierne har 
tilbudt meg å være styreleder. Både sty-
ret og ledelsen kjenner meg godt etter 

mange års samarbeid og vet at Salling 
Group har svært talentfulle og liden-
skapelige ansatte. Jeg er overbevist om 
at vi sammen kan fortsette den positive 
utviklingen Salling Group har hatt, og 
jeg ser frem til å ta tak i oppgaven.

I Danmark er Gulden mest kjent for 
sin tid som adm. dir. i smykkeselskapet 
Pandora, før han i 2013 skiftet beite 

til det globale sports- og motemerket 
PUMA. Tidligere har Gulden jobbet hos 
internasjonale merkevarer som Adidas, 
Helly Hansen og Europas største sko-
forhandler Deichmann. Gulden har 
også en fortid som profesjonell fotball-
spiller i Bundesliga og på det norske 
landslaget.

Linda Frid Andresen (45) går fra å 
være toppsjef i ARK Bokhandel til 
direktørstilling i Vinmonopolet med 
ansvar for butikkene, netthandelen og 
kundesenteret.

Vinmonopolets nye kjedesjef har 
solid retail-bakgrunn:

– Jeg har jobbet i over 20 år med salg 
av varer og tjenester. Først noen år i 
reiselivsbransjen som salgssjef, i det 
som den gang het Star Tour, før jeg som 
28-åring fikk min første ‘ordentlige’ 
retailjobb på Hadeland Glassverk som 
drifts- og markedsdirektør. Der hadde 
jeg ansvaret for drift og utvikling av 
besøkssenteret, med nærmere ti ulike 
butikkonsepter, flere spisesteder, 
kunstgalleri, museum og sesongattrak-
sjoner, forteller hun.

– Jeg var på Hadeland Glassverk i syv 
år, før turen gikk videre til jobben som 
adm. dir. i Fargerike, landets største fag-

handelskjede i sin bransje, med rundt 
120 butikker. Der var jeg også i syv år 
og jobbet mye med konseptutvikling 
og modernisering av kjeden sammen 
med et veldig dyktig team. De siste fire 
årene har jeg vært i ARK, Norges største 
bokhandel, hvor jeg sammen med alle 
de fantastiske ‘ARKerne’ har jobbet med 
å skape vekst og drive videreutvikling 
av kjeden, med stort fokus på digitale 
kanaler. Årene i bokbransjen har gitt 
meg engasjement og innsikt i å være 
del av å utføre et samfunnsoppdrag, 
noe som ble et avgjørende element for 
meg når jeg skulle vurdere et tilbud om 
nye utfordringer utenfor bransjen.

– Jeg går nå videre til Vinmonopolet 
som direktør med ansvar for butikkene, 
netthandelen og kundesenteret, det vil 
si alle grensesnittene som møter kun-
dene, digitalt og fysisk.

Nytt retailtoppverv  
for Bjørn Gulden

Vinmonopolets nye kjedesjef
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Maiken Kallesen har begynt i stilling 
som Business Development & Sales 
Manager i danskeide Apport Systems 
på Stabekk som har som ambisjon å 
vokse i Norge.

– Etter 8,5 år i Swisslog så følte jeg det 
var på tide med noen nye utfordringer 
samt utvide horisonten med nytt sel-
skap, nye mennesker og nye impulser. 
Jeg fikk en mulighet fra Apport til å bli 
med å bygge opp organisasjon og deres 
satsning i det norske markedet, sier 
Kallesen til Retailmagasinet.

Det norske markedet har blitt bygd 
opp av den danske organisasjon over 
flere år, der de har skapt et fotfeste og 
en basis på rundt 30 installasjoner.

– Vi ser at potensiale for å ta en større 
markedsandel er tilstede, så derfor er 
jeg første ansatt i Norge og skal hoved-
sakelig jobbe med forretningsutvikling 
og salg. Vi er nå på utkikk etter flere 
ressurser som kan bistå lokalt med å 
støtte både eksisterende og nye kunder, 
legger hun til.

Kallesen forteller at ideologien til 
Apport er å sette mennesket i fokus 
fremfor systemer, se på prosessoptima-
lisering fremfor teknologi samt hjelpe 
kundene med å oppnå den beste avkast-
ningen på deres investering.

– Vårt hovedfokus er rettet mot 
kunder innenfor segmenter som detalj-
handel, grossist og netthandel, i tillegg 
støtter vårt system produksjonsbedrif-
ter. Har man et eget lager og ønsker 
bedre kontroll på vareflyten samt se på 
muligheten for å redusere kostnadene 
forbundet med drift, så er vi den rette 
logistikkpartner, sier Kallesen.

Skal bidra til at Apport  
Systems vokser i Norge

Han skal lede forretningsutvikling i Schibsted 
Joote Michal Hika (37) går inn i nyopp-
rettet rolle som direktør for forretnings-
utvikling i Schibsted Distribusjon. Han 
skal jobbe med å identifisere og reali-
sere nye forretningsmuligheter innen-
for distribusjon og netthandel. Han 
kommer fra rollen som Head of Smart 
Home i Telia, hvor han har hatt ansva-
ret for å kommersialisere smarthjem i 
nært samarbeid med startupselskapet 
Futurehome. Han har tidligere jobbet i 
Ernst & Young, og har også vært ansatt 
som forretningsutvikler i Schibsted-
eide Finn.

– Jeg var med på å etablere Innovation 
Lab i Telia for å utforske nye tjenester og 

forretningsmuligheter. Gjennom dette 
arbeidet knyttet jeg nær kontakt med 
startup-miljøet, og etablerte flere stra-
tegiske samarbeid. Nå gleder jeg meg til 
å ta med meg denne erfaringen tilbake 
til Schibsted, og se på innovasjonsmu-
ligheter for distribusjon og netthan-
del. Jeg ser frem til å jobbe sammen 
med både “gamle” og nye kolleger i 
Schibsted, sier Hika.

I den nye rollen skal Hika jobbe med å 
identifisere fremtidens inntektsstrøm-
mer gjennom å identifisere og vurdere 
ulike muligheter, potensielle samar-
beidspartnere, og investeringer.

Columbus har utnevnt Erling Schjetne 
som administrerende direktør for sin 
norske virksomhet. Han blir ansvarlig 
for å sikre Columbus en god markeds-
posisjon innen forretningsdrevet digi-
tal transformasjon i Norge.

Schjetne skal fokusere på å sikre 
vekst i den norske virksomheten 
ved å fokusere på økt kundeverdi og 
kundetilfredshet gjennom digitalt 
lederskap, styrke kundetilfredsheten 

og å skape en enda mer attraktiv 
arbeidsplass for de ansatte.

Schjetne kommer fra stillingen som 
leder for Columbus’ commerce-virk-
somhet i Norge og Polen.

Her er den  
nye sjefen  
for Columbus
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– Liveshopping kommer. 
Vi kan like gjerne være 
først med å ta det i bruk, 
sier Marius Steiro i Sort-
land og Toni Gjessing i 
Hadsel Næringsforening.

Odd Henrik Vanebo

N
æringsforeningene i 
Sortland og Hadsel skriver 
i en pressemelding: ”Det 
svenske nettstedet Breakit 

anslår at liveshopping omsatte for for-
bløffende 630 milliarder kroner i Kina 
i fjor. Det er ni prosent av den totale 
netthandelen i landet.”

Koronakrisen har ført til at mange 
butikker har merket kraftig nedgang 
i omsetning, og flere har redusert 
åpningstidene eller stengt helt i perio-
der. Nå lanserer næringsforeningene 
med støtte av Sortland og Hadsel 
Kommune, Samfunnsløftet, Trollfjord 
og Vesterålskraft Bredbånd konseptet 
“Heimhandla”. Konseptet er utviklet av 
Deadline.

– Heimhandla handler om to ting: 
Handle hjemmefra, og handle fra 

butikkene hjemme, altså lokalt, 
forklarer Toni Gjessing i Hadsel 
næringsforening.

Enklere å velge lokalt
Konseptet vil i første omgang gjelde 
butikker fra Sortland og Hadsel. 
Gjennom LIVE-sendinger på Facebook 
vil kundene kunne orientere seg og 
handle de varene de kanskje ikke har 
fått handlet inn i denne tiden.

– Det er ingen tilfeldighet at kon-
septet lanseres i denne tiden når flere 
av butikkene opplever nedgang. Det 
kommer ei tid etter dette, vi vil fort-
satt være avhengig av å tiltrekke oss 
kompetanse. Da må vi ha et levende 
samfunn, og det betyr levende butik-
ker sier Ivan Josefsen, markedssjef i 
Vesterålskraft Bredbånd.

Med liveshopping kan kundene 
komme i kontakt med butikkene og 
samtidig få personlig service.

– Detaljhandel handler mye om å 
snu seg fort etter kundenes kjøps-
mønstre. Vi tror at de fleste ønsker 
å handle lokalt og i butikk både på 
grunn av veiledning og samfunnsan-
svar. Heimhandla er en måte å sy 
dette sammen på, slår Marius Steiro i 
Sortland Næringsforening fast.

Originalt tverrkommunalt  samarbeid
Det er første gang Sortland Nærings-
forening og Hadsel Næringsforening 
samarbeider på et så konkret konsept, 
det gjorde det enklere for Samfunnsløftet 
å bidra:

– Det gir verdi for mange, både inn-
byggere og lokalt næringsliv. Samtidig 
liker vi at det er et spleiselag her på tvers 
av kommunegrenser. Jeg tror konseptet 
blir viktig i tiden vi er inne i nå, hvor vi 
må holde avstand. Men Heimhandla vil 
være bærekraftig også etter korona. Jeg 
er glad vi kan være med å bidra til å løfte 
lokal handel inn i fremtiden med lives-
hopping, sier Bernt Ola Nilsen, banksjef 
i Sparebank1 Nord-Norge, avdeling 
Vesterålen.

Konkurransen er internasjonal
Vesterålskraft Bredbånd og Trollfjord 
deltar også i det originale samarbeidet:

– Å samarbeide lokalt ser vi som helt 
naturlig, sier Marthe Hov Jacobsen, mar-
kedssjef i Trollfjord.

Konkurransen er ikke lengre lokal, 
men internasjonal mener hun:

– Derfor trenger vi noe som bare er 
vårt. Noe Amazon ikke kan kopiere, 
derfor trenger vi Heimhandla, sier hun 
entusiastisk.

Nå er det mulig å liveshoppe i lokale butikker i Vesterålen, opplyser Bernt Ola Nilsen i SNN, Marthe Hov Jakobsen i Troll-
fjord, Marius Steiro i Sortland Næringsforening, Toni Gjessing i Hadsel næringsforening samt Ivan Josefsen i Vesterålskraft 
bredbånd. Foto: Hadsel Næringsforening

Først i Norge med 
LIVESHOPPING
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LEVERANDØROVERSIKT
Avfallsløsninger/utstyr

Betalingsløsninger

Betalingsterminaler

Butikkdata
Kundeservice, 
 tilgjengelighet og  sikkerhet 
– en god  investering!

Silmar AS 
Åsveien 21 a, 1369 Stabekk
Tlf: 67 51 70 00 / 91 62 74 74 
post@silmar.no – www.silmar.no

salg@kontrollelektro.no
22 99 90 00
Kontrollelektro.no

Din leverandør av 
betalingsterminaler

vi har løsninger innen:
Kildesortering

Sekkeprodukter
Komprimerende utstyr

Farlig avfall
Containere

Nedgravde løsninger

tlf: 74 28 17 65
firmapost@namdalressurs.no

www.namdalressurs.no

Vi hjelper deg
med alt innen 
avfallshåndtering

Butikkbelysning

 www.fagerhult.no, kundeservice@fagerhult.no

Strandveien 30, 1326 Lysaker, Tlf 22 06 55 00               

Besøk vår nettbutikk: www.soglight.no

Idé  – Prosjektering – Tegning –  
Produkter – Montasje – Service

Din totalleverandør av belysning

Spesialist på  
Butikkbelysning

Light House Company AS  
Tlf. +47 22 67 20 00  
post@lhc.no • www.lhc.no 

years
1997-2017

• Økt omsetning
• Økt lønnsomhet
• Økt oppmerksomhet
• Reduserte drifts- og  

vedlikeholdskostnader
• Miljøvennlige løsninger

Vi hjelper deg!

lightmakers.no
lys@lightmakers.no

22 72 19 09

Lys til retail

CREATIVE LIGHTING SOLUTIONS FOR RETAIL
R

On The Spot, Tvetenveien 11, 0661 Oslo
mail@onthespot.no, Tel. +47 416 55 559

w w w. o n t h e s p o t . n e t

OPPLEV LYS 
FRA NORLUX

Norlux er en kompetanse-
bedrift på lys og lysløsninger, 

og vi leverer til over 50 
butikkjeder i Skandinavia. 

Vårt skreddersydde 
belysningsdesign påvirker din 

omsetning positivt.

OPPLEV LYS 
FRA NORLUX

Norlux er en kompetanse-
bedrift på lys og lysløsninger, 

og vi leverer til over 50 
butikkjeder i Skandinavia. 

Vårt skreddersydde 
belysningsdesign påvirker din 

omsetning positivt.

Tlf: 33 30 10 80
e-post: post@norlux.com

www.norlux.com

Silmar AS 
Åsveien 21 a, 1369 Stabekk
Tlf: 67 51 70 00 / 91 62 74 74 
post@silmar.no – www.silmar.no

Kundeservice, 
 tilgjengelighet og  sikkerhet 
– en god  investering!

Butikkdata –  
Elektroniske hylleforkanter – 

Selvscanning –   
Kontant håndtering – Kasser –  

Programvare – Pant –  
Service og support

Telefon 23 05 26 00

esl.norge@diebolnixdorf.com 
www.dieboldnixdorf.com

Adyen gir 
friksjonsfri 
betaling på tvers 
av online-, mobil- 
og butikkanaler.

adyen.com/kontakt-oss

E-POST:  
sales.norway@bambora.com

TLF:  
+47 21 93 95 90

HJEMMESIDE:  
www.bambora.no

 

Finn ditt 

forretnings-

system på

datanova.no
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Butikkinnredninger

Trenger du ny 
butikkdata løsning?

www.qsystems.no
23 37 18 00/41 52 63 45

Butikkdata

Lexit Group Norway AS 
Trondheimsveien 64
2040 Kløfta
+47 63 98 40 80

En av Skandinavias 
ledende aktører innen 

butikkdata

ww
w.

lex
it.

no

www.bexonline.com

LET US HELP YOU
INTO THE FUTURE OF 

RETAIL AND WHOLESALE

KOMMERSIELL DESIGN
KONSEPTUTVIKLING

SHOP IN SHOP
BUTIKKINNREDNING

TLF: +47 908 53 226
WWW.BMEDESIGN.NO
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Tlf: 64 90 75 90 
www.hestra.no
Info@hestra.no

Prosjektering

Montering

Design
Konstruksjon
Produksjon
Logistikk
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CY

CMY

K
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Jarenvegen 67, 2770 Jaren
Telefon: 61 32 77 70
post@olunde.no 

www.oysteinlunde.no

Din komplette leveran
dør av  butikkinventar 

og gode løsninger

Butikkdesign
Produksjon

Nøkkelferdig butikk

62 54 04 44
norcospectra.no

EG Retail  
leverer løsninger 
som bidrar til å 
skape gode 
handleopplevelser.

LES MER PÅ 
www.eg.no/retail

Din annonse her?

Kontakt 
Lena Ørbog 

Tlf: 930 90 509  
lena@askmedia.no

Kveldroveien 1, 1407 Vinterbro
www.newshop.no - post@newshop.no

G U LV  -  I N N R E D N I N G  -  LY S  
H Å N D V E R K T J E N E S T E R  

P R O S J E K T L E D E L S E
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Butikkrekvisita/
Profileringsartikler

Emballasje og poser

Displayløsninger

Elektroniske prisetiketter

IOT

Gaver/premier/belønninger

Gaver og 
belønninger til 

alle anledninger

T: 22 33 05 00
M: bedrift@gogift.no
W: gogift.no

Kontakt oss 

Gulv

Butikkgulv?
www.gerflor.no 

designgulv
Leverandør av  

kvalitetsgulv til  
butikker og
spisesteder  

gjennom 40 år!

Telefon 22 73 10 00                  
www.nordanger.no

Handlevogn

Silmar AS 
Åsveien 21 a, 1369 Stabekk
Tlf: 67 51 70 00 / 91 62 74 74 
post@silmar.no – www.silmar.no

Kundeservice, 
 tilgjengelighet og  sikkerhet 
– en god  investering!

Interiør/utemiljø

Silmar AS 
Åsveien 21 a, 1369 Stabekk
Tlf: 67 51 70 00 / 91 62 74 74 
post@silmar.no – www.silmar.no

Kundeservice, 
 tilgjengelighet og  sikkerhet 
– en god  investering!

Kundefinansiering

Fleksible 
betalingsløsninger
Profilerte betalingskort 
med gunstig delbetaling.

Kontakt oss for mer 
informasjon.

Tlf 21 31 01 51 | resursbank.no

Kundetelling

Dynamittvegen 11 1400 Ski
Telefon: 64 86 20 40 - Telefaks: 64 86 20 41

E-post: imas@imas.net
Internett: www.imas.net

Europas ledende leverandør av
kunde-/ og produktivitetsanalyser

A company in IMAS Group

Vennligest ta kontakt med 
Geir Strandenes hvis du har 

noen spørsmål.  
geir.strandenes@amtico.com

+47 488 91 095 
amtico.se

Unike gulv for hver butikk

post@kundetelling.no
92 22 78 92

www.kundetelling.no

Fordi
kunden
teller.

UNIKE 
DISPLAY-
LØSNINGER
FOR UNIKE 
PRODUKTER

DESIGN  |  KONSTRUKSJON  |  PRODUKSJON  |   DISTRIBUSJON

Akriform Plast AB
Tel: +46 8 625 99 00, email: info@akriform.se

Din kvalitetsleverandør av displayer

www.akriform.se

Vi 

søker også

 forhandlere

Tarkett AS
Omstedgata 2
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen

Tlf: +47 32 20 92 00
Fax: +47 32 20 92 01

info.norway@tarkett.com
ordre.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

Din annonse 
her?

Kontakt 
Lena Ørbog 

Tlf: 930 90 509  
lena@askmedia.no

Tjenesteintegrator 
for retail

Mail: retail@rejlers.no
rejlers.no/industry/
retail-connected-store/

Tjenesteintegrator 
for retail

Mail: retail@rejlers.no
rejlers.no/industry/
retail-connected-store/
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Din annonse 
her?

Kontakt 
Lena Ørbog 

Tlf: 930 90 509  
lena@askmedia.no

www.viametrics.com

Regn med økt 
lønnsomhet når  
vi leverer besøks- 
statistikken

Kontakt oss idag på:

21 62 88 77

VI TRYGGER DIN 
HVERDAG

Telefon 02452 
Securitas.no

 Vi tilbyr tjenester innen 
mobilt-, stasjonært- og 
fjernbetjent vakthold, 

rådgivning, elektronisk 
sikkerhet, brann og  

redning.

VI TRYGGER DIN 
HVERDAG

Telefon 02452 
Securitas.no

 Vi tilbyr tjenester innen 
mobilt-, stasjonært- og 
fjernbetjent vakthold, 

rådgivning, elektronisk 
sikkerhet, brann og  

redning.

Leker og lekeområder

Kundetelling

Silmar AS 
Åsveien 21 a, 1369 Stabekk
Tlf: 67 51 70 00 / 91 62 74 74 
post@silmar.no – www.silmar.no

Kundeservice, 
 tilgjengelighet og  sikkerhet 
– en god  investering!

Mystery shopping

Kontakt oss:
Reidar Skorpen
905 21 641
reidar.skorpen@seeyou.no
seeyou.no

Norges 
ledende 
Mystery 
Shopping-
miljø!

Parkering

ONEPARK AS
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu
post@onepark.no
Tlf: 07275 / 22849200

POS og kassasystemer

salg@kontrollelektro.no
22 99 90 00
Kontrollelektro.no

Din totalleverandør  
av kassasystemer

Rekruttering

Retail reklamebyrå

Foll er et urgammelt  
norsk begrep som beskriver  

avlingsutbytte.

FOLL er også navnet på 
Norges eneste fullservice 

retail reklamebyrå.

Vår drivkraft og vår ambisjon  
er å skape vekst og gode 

resultater for kundene våre.

Gi oss din utfordring i dag!

Retail | Reklame

Tel: 911 05 881 
stale@follreklame.no
www.follreklame.no 

WE 
RETAIL

Rekruttering 
innen retail- og

serveringsbransjen 

Kristine Bang Abelsen 
tlf. 40 45 49 22 

kristine@xpansion.no 
www.xpansion.no

Finn ditt 

forretnings-

system på

datanova.no

Tjenesteintegrator 
for retail

Mail: retail@rejlers.no
rejlers.no/industry/
retail-connected-store/



For annonsering kontakt Lena • tlf: 930 90 509 • lena@askmedia.no

Din annonse 
her?

Kontakt 
Lena Ørbog 

Tlf: 930 90 509  
lena@askmedia.no
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LEVERANDØROVERSIKT
VI TRYGGER DIN 

HVERDAG

Telefon 02452 
Securitas.no

 Vi tilbyr tjenester innen 
mobilt-, stasjonært- og 
fjernbetjent vakthold, 

rådgivning, elektronisk 
sikkerhet, brann og  

redning.

VI TRYGGER DIN 
HVERDAG

Telefon 02452 
Securitas.no

 Vi tilbyr tjenester innen 
mobilt-, stasjonært- og 
fjernbetjent vakthold, 

rådgivning, elektronisk 
sikkerhet, brann og  

redning.

RFID

ludensretail.no

Retail

Styrk 
merkevaren 
i alle ledd!

Vi gjør alt for 
din merkevare!

Kontakt oss:
Sigurd Herrlin Sørensen
930 42 430
sigurd@retailenergy.no
retailenergy.no
seeyou.no
retailproduction.no

Norges 
eneste 
fullservice 
retail-
marketing 
miljø!

Sikkerhetsleverandører

Total leverandør av 
kontanthåndterings-

tjenester

Persveien 26, 0581 Oslo
Telefon 21 52 52 00

Loomis.no
Kundesenter@no.loomis.com

Norges ledende  
leverandør av 
elektroniske 

sikkerhetsløsninger  
og tjenester

Tlf:  05010
salg@sbdinc.com

www.stanleysecurity.no

Silmar AS 
Åsveien 21 a, 1369 Stabekk
Tlf: 67 51 70 00 / 91 62 74 74 
post@silmar.no – www.silmar.no

Kundeservice, 
 tilgjengelighet 
og  sikkerhet 
– en god 
 investering!

Skilt/Lysreklame/
Profileringsutstyr

www.kreativ-consulting.no
Tlf: 22 80 64 64

SKILT

kreat v CONSULTING AS

Skjermløsninger

VI TRYGGER DIN 
HVERDAG

Telefon 02452 
Securitas.no

 Vi tilbyr tjenester innen 
mobilt-, stasjonært- og 
fjernbetjent vakthold, 

rådgivning, elektronisk 
sikkerhet, brann og  

redning.

Tjenesteintegrator

VI TRYGGER DIN 
HVERDAG

Telefon 02452 
Securitas.no

 Vi tilbyr tjenester innen 
mobilt-, stasjonært- og 
fjernbetjent vakthold, 

rådgivning, elektronisk 
sikkerhet, brann og  

redning.

Varesikring

Tjenesteintegrator 
for retail

Mail: retail@rejlers.no
rejlers.no/industry/
retail-connected-store/

Tjenesteintegrator 
for retail

Mail: retail@rejlers.no
rejlers.no/industry/
retail-connected-store/

Tjenesteintegrator 
for retail

Mail: retail@rejlers.no
rejlers.no/industry/
retail-connected-store/



Behov for gode løsninger til 
en ny hverdag?

VI PÅ HESTRA INNREDNINGER ER HER FOR 

ALLE VÅRE KUNDER, NYE OG EKSISTERENDE. 

VI KAN HJELPE TIL MED GODE LØSNINGER I

 MØTE MED DEN NYE NORMALEN.  

IKKE NØL MED Å TA KONTAKT MED OSS.                                                            

WE
www.hestra.no | Tel +47-64 90 75 90 | info@hestra.noshopfitting


