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D

et å holde forbrukere informert mens de
foretar kjøpsbeslutninger bygger tillit
mellom virksomheten din og kundene for å
bedre lojaliteten, og som et resultat, øke salget
Hvis du gir forbrukerne et høyt nivå av
sanntidsinformasjon som blir levert til rett tid,
kan du gi dem en følelse av kontroll over
kjøpsopplevelsen deres.
Hvis du leverer denne samme følelsen av kontroll
i fysiske butikker som i nettbutikker, vil det føre
til raskere kjøpsbeslutninger i butikken, noe som
øker salget.
Hastighet og brukervennlighet er viktige faktorer å ta
hensyn til i hvordan denne informasjonen formidles,
ettersom forbrukerne ønsker enkel tilgang og ønsker
å kunne se det de trenger, når de trenger det, lett
tilgjengelig.

Vi spurte 7 000 europeiske arbeidstakere om
hvordan de trodde detaljhandelen vil endre seg
i årene som kommer.

72 %
mener at
Big data

vil hjelpe de ansatte med å
bedre kundeopplevelsene

MEN DET ER
IKKE SÅ ENKELT

I denne utgaven av R&H Update utforsker vi disse
ideene videre og ser på hvordan selskaper, inkludert
Epson, skaper spennende måter å holde forbrukerne
informert og engasjert på under alle stadier.
Hvis det er noe vi kan gjøre for å hjelpe bedriften din
med å øke salget og levere den beste opplevelsen
for kundene dine, kan du kontakte oss på
posenquiries@epson.eu.

Nesten halvparten
mener
at kundene ikke vil ofre personvern
for en tilpasset opplevelse

69 %

57 %

mener at
VR og ARsimulering

vil hjelpe
kundene med
å få en tilpasset
opplevelse

FORBERED DEG PÅ
UTVIDET VIRKELIGHET

Duncan Ferguson
Administrerende direktør for
profesjonell utskrift og robotikk i
Epson Europe B.V.
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mener at kassemedarbeidere
ikke lenger blir nødvendig
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74 %

mener ansatte
i detaljhandelen

vil bli betrodde varemerkeeksperter
og rådgivere i fremtiden
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Svare på trender innen detaljhandel
raskere enn noen gang før
E

pson og PredictX går sammen for
å gi forhandlere en rekke verktøy for
sanntidsanalyse for å identifisere muligheter
for vekst og kostnadsbesparelser.
Forhandlere kan nå bruke sanntidsanalyse til å ta
prediktive beslutninger i et raskt voksende marked.
Takket være Epsons Omnilink Merchant S, som
behandler nettskytilkoblede kvitteringsdata med
enestående hastigheter, kan PredictX gi forhandlere
et bredt utvalg av prediktiv analyse i sanntid.

Marc Tinkler, leder for produktmarkedsføring, profesjonelle
utskrifter, Epson Europe, sier, «Forhandlere er under et
enormt press for å yte og de trenger alle verktøy de kan få
for å hjelpe dem med å møte et utfordrende marked. Med
denne løsningen kan forhandlere kunne få informasjonen
de trenger, når de trenger det, slik at de kan foreta smarte
beslutninger som er til fordel for virksomheten.»
Les mer:
www.predictx.com
www.epson.no

Bevæpnet med informasjon fra en direktestrøm,
vil forhandlere som abonnerer på løsninger fra PredictX
Retail kunne reagere på nye trender. Dataene vil bidra til
å identifisere butikker og kategorier som gjør det godt,
slik at forhandlere kan rulle ut og gjenta vellykkede tiltak.
De vil også kunne identifisere og gripe inn i butikker eller
kategorier med dårlige resultater.
Forhandlere kan bruke analyser og AI-programmer til
hjelp i en rekke områder, blant annet produktplassering,
kampanjeplanlegging, svindelgjenkjenning,
mannskapsplanlegging, lagerplanlegging, ansatteopplæring,
minimering av krymping og mer.
PredictX Retail-løsningen vil også redusere belastningen
og hyppigheten av rapportering for økonomiavdelingen,
hovedkontoret og ledergruppene takket være automatiske
rapporter, trender og dashbord – som er opprettet i sanntid.
Keesup Choe, administrerende direktør hos PredictX,
sier, «Vi gleder oss stort til å jobbe sammen med Epson
for å levere prediktiv analyse til forhandlere. Samarbeidet
vårt gjør at forhandlere kan få oversikt over salg og drift
som tidligere ikke var tilgjengelig på grunn av frakoblede
systemer i bransjen. Tilgang til informasjon fra aktive
kvitteringsdata gir forhandlere mulighet til å være i forkant
av driftsineffektiviteter og prioritere tiltak for å maksimere
hvor mye hver kunde bruker.»

www.epson.no
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Oppdatert på alle stadier
N

å som smarttelefoner lar folk impulsshoppe
for levering samme dag eller bestille en
hytte i løpet av sekunder, har teknologien gitt
forbrukerne mer kontroll over kjøpsopplevelsen
enn noen gang før.

De fleste forbrukere er nå koblet til Internett, uansett hvor
de går og de har blitt vant til et høyt nivå av informasjon lett
tilgjengelig. Den nyeste teknologien for detaljhandel svarer
på denne trenden ved å sette forbrukeren i sentrum av
prosessen; i kontroll og oppdatert.
Nylige utviklinger har anerkjent denne trenden og satt
forbrukere i sentrum av prosessen, noe som gjør det mulig
for dem å se hva som skjer og holde seg informert.
I begynnelsen av kjøpsprosessen har forbrukeren tilgang til
en stadig økende database med informasjon om produktene
og tjenestene. Fra nettbaserte kundeanmeldelser til
produktsammenligningsnettsteder, forbrukeren har aldri
vært så godt informert.

81 % av forbrukerne foretar
undersøkelser på Internett og
besøker et utvalg av konkurrerende
nettbutikker før de foretar et kjøp¹

Nå forventer de å ha denne kontrollen gjennom hele
opplevelsen.
Mens nettbutikker legger til rette for en enkel måte å
undersøke produkter og tjenester på, må fysiske butikker
holde seg oppdatert og tilby nye måter å møte kundenes
etterspørsel etter konstant informasjon på. Informative skilt
i butikken er derfor svært viktige for å gjøre det mulig for
kundene å føle seg komfortable med navigering i et fysisk
miljø, ettersom de gir dem et lignende nivå av kontroll
som de har erfart på Internett.
Med digital skilting kan butikker holde seg oppdatert og
sette kundene i førersetet ved å gi dem ressursene som
er nødvendige for å ta beslutninger. For eksempel vil et
skilt over skoene som viser hvor mange av hver størrelse
som er tilgjengelig, spare kunden for å spørre om denne
informasjonen, som til slutt vil gi en mer tilfredsstillende
samlet opplevelse.
Det å la kundene bruke teknologi, som nettbrett, enten
for å bestille et måltid, spore tilbereding eller betale, vil bidra
til å skape en følelse av kontroll som forbrukerne ønsker,
ettersom de blir kontinuerlig oppdatert og er aktivt involvert
i prosessen. Dette krever at bedrifter utvikler og distribuerer
programvare som er kundevennlig og som passer inn
i kjøpsprosessen. Apper som gir kunder en live plantegning
og gjør det mulig for dem å finne varer, er en enkel måte
å oppfylle behovet for umiddelbar informasjon på.
En annen egenskap hos den oppdaterte forbrukeren
er deres behov for umiddelbar belønning. Venting er en
betydelig kilde til forbrukerfrustrasjon og det kan føre til at
de trekker negative konklusjoner om hvorfor de blir forsinket.
Hvis de må vente, må de vite hvorfor. Vis dem hva som blir
gjort, det vil si matlagingsstadier i en restaurant eller pakkens
posisjon i leveringsprosessen. Dette vil holde forbrukerne
engasjert og minne dem på at de betjenes, i tillegg til å øke
tålmodigheten og bedre holdningen mot tjenesten de mottar.
Klare videoer, bilder og beskrivelser avgjørende. Enkelte
virksomheter går enda lenger og bruker teknologi som
virtuelle prøverom, for å gi kunden så mye informasjon som
mulig og visualisere hvordan en vare vil passe inn i livsstilen
deres.
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Under undersøkelsesprosessen før kjøp viste disse faktorene
seg å være de viktigste for forbrukerne: garantiinformasjon,
priser, informasjon om spesifikasjoner, betalingsinformasjon
og til slutt leveringsopplysninger. Hvis man gjør slike viktige
opplysninger lett tilgjengelige for kundene på forhånd,
forenkler dette oppgaven og lar dem foreta raskere
kjøpsbeslutninger.
Informering av forbrukeren fører til større gjennomsiktighet
og ærlighet mellom virksomheten og kunden, noe som
bygger tillit mellom de to. Når en bedrift har vunnet tilliten til
en kunde, vil de sannsynligvis se en økning i kundelojaliteten,
som i sin tur fører til flere salg. Så det å kunne gi
informasjonen som forbrukere trenger, når de trenger den,
gir deg mulighet til å bygge opp en base av lojale kunder.

Om forfatteren:
Dr Dimitrios Tsivrikos er en etablert
akademiker og praktiker innenfor
forretnings- og forbrukerpsykologi
ved University College
London (UCL). I forskningen,
undervisningen og konsulentarbeidet
sitt fokuserer Dimitrios på
markedsføring for detaljhandelen,
merkevarekommunikasjon og
atferdsendringer.

www.epson.no
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Hvordan visuell teknologi
legger til en ny dimensjon
i kundeopplevelsen
F

remskritt innen projeksjonsteknologi er noe
som fører til nye måter for å se og samhandle
med besøksopplevelser og butikkmiljøer på.
I handels- og turistnæringen endrer projeksjonsteknologi
den visuelle kommunikasjonen på nyskapende måter.
Lyssetting og projeksjon arbeider sammen for å legge til en
ny dimensjon i kundeopplevelsen.
Når merkevarer bruker projeksjon godt, og skaper et visuelt
inntrykk som fanger folks fantasi, imponerer de ikke bare
kundene, men bildene blir delt på sosiale medier – det finnes
vel ikke noen bedre måte å markedsføre bedriften sin på?
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Takket være fremskritt
i bransjen, blir disse
teknologiene enklere
og raskere å implementere
og de vil bli mer brukt.

Vindusutstillinger, museumsutstillinger og kunstinstallasjoner
gjøres levende gjennom video, bevegelige mønstre og til
og med projeksjonsmapping av bilder på små gjenstander.
Takket være fremskritt i bransjen, blir disse teknologiene
enklere og raskere å implementere og de vil bli mer brukt.
Når du går inn i en butikk, kan du snart bli møtt av en rekke
reaktivt innhold, produktinformasjon i sanntid, virtuelle steder
og bevegelig grafikk. Museer vil vise interaktiv informasjon
og videoer som er relevante for gjenstanden og til og med
vise bilder på historiske objekter.
Ett eksempel som har gjort et varig inntrykk på meg,
er Scotch Whisky Experience, som bruker Epson 3LCDprojektorer til å vise en videoanimering i full størrelse
av en hvelvdør som de besøkende går gjennom etter
presentasjonen for å gå inn til verdens største samling
av skotsk whisky.
Leder an i utviklingen
Vi er bare i startfasen for den type interaktivitet som
fremtiden til projeksjon kan tilby, og Epson, verdens
ledende projektorprodusent siden 2001, er i forkant
av denne bevegelsen.
Jeg er gleder meg over hvordan Epsons nye LightScene
EV-100/105, som projiserer bevegelige bilder på små
gjenstander og uregelmessige overflater, og gjør dem
mer levende med farger, design og bevegelse, vil vise vei.

Neil Colquhoun,
Executive Director for professional
displays i Epson Europa

www.epson.no
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Morgendagens
detaljhandel
I

det gjeldende detaljhandelslandskapet er det
vanskelig å nekte for at nettbutikker er på vei
oppover. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er
plass for fysiske butikker, eller at de forsvinner
helt.

Ved å fokusere på den enkelte kunden gjennom svært
personlige og differensierte tilbud, kundegjenkjenning og
analyse og sammenslåingen av fysiske og digitale verdener,
kan fysiske butikker likevel skape en verdifull plass for seg selv.
Personlig tilpassede opplevelser
En av fordelene ved nettshopping er en personlig tilpasset
opplevelse. Ta med dette til den fysiske butikken med reiser
som bruker flere sanser ved hjelp av utvidet og virtuell
virkelighet, samtidig som du skaper flere sosiale områder
i butikken, der assistenter kan tilby unike menneskelige
samhandlinger.

Få mer kontakt
Det er stadig mer vanlig for folk å lete på nettet før de gjør
et kjøp i butikken. Dra nytte av dette ved å tilby harmoniserte
online og frakoblede opplevelser, sammen med tilbud og
kuponger som bare butikken tilbyr for å trekke folk inn,
der du forhåpentligvis kan selge dem noe mer.
Gjør det smartere
Butikken har ikke råd til å bare være stativ på stativ med klær
mer. Dra nytte av utvidet virkelighet, holografisk projisering,
smarte merkelapper og analyse av store data for å gjøre
shoppingen raskere og mindre frustrerende, samtidig som du
også får kundeinnsikt, oppretter kundeprofiler, forutser trender
og lærer hva kundene dine virkelig ønsker seg.
Mer plass, men flere produkter
Bare fordi butikker skal være mer åpne og mer ryddige,
betyr ikke det at du skal tilby mindre. Valg er alt. Gi kundene
tilgang til hele lagerbeholdningen uten å tråkke rundt i en
stor butikk, med smartteknologi som mobile enheter,
intelligente hyller, sensorer, signaler, virtuelle ganger og
berøringsskjermer, slik at du kan lagerføre færre varer,
forenkle valg, utløse nærhetsbaserte tilbud og få fart
på beslutningsprosessen.
Raskere levering
Ny teknologi handler ikke bare om det kunderettede
aspektet av virksomheten. For lagerarbeidere er tid
og effektivitet alt. Hjelp dem med kunstig intelligens
som kan hjelpe dem med å administrere lagernivåer
og lagernavigering. Roboter kan også brukes til å
spare kostnader og tid i distribusjonssentre, slik at
leveringstider kan oppfylles.
Utviklingen av automatisering
I fremtiden vil automatisering gjennom droner og førerløse
lastebiler legge til rette for levering til hjem, kontorer
og utleveringssteder 24 timer i døgnet. Levering kan til
og med bli unødvendig i mange tilfeller etter hvert som
3D-skrivere blir mer avanserte, og produkter kan kjøpes
og skrives ut automatisk hos kunden.
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Modernisering av en
østerriksk institusjon
N

år det gjelder museer og offentlige rom, vil
du få problemer med å finne en mer storslått
og vakker plassering enn World Museum i Wien.

Dette landemerket i den østerrikske hovedstaden er
innebygd i Hofburg-slottet og har tiltrukket seg tusenvis
av besøkende hver dag til sine 400 000 antropologiske,
arkeologiske og etnografiske utstillinger siden 1876.
Museet ble nylig oppgradert og gjort om, og den vakre
bygningen ble pusset opp, mens mer moderne teknologi
og funksjoner ble innlemmet for å sikre at det forblir attraktivt
langt inn i fremtiden. Som en del av denne renoveringen ble
museumskafeen redesignet til et tradisjonelt, men likevel
modernisert kaffehus kalt Cook, innebygd i hjertet av den
storslåtte hallen.
Kvaliteten er varemerket til denne nylig oppgraderte kafeen
og bistroen, der alt har svært høy standard, fra kaffebønnene
til dagens retter, de ansatte og utstyret. Og det er derfor, når
kafeen skulle velge kassesystem, at Epson TM-m30 ble en
viktig del av den.

«Siden 25. oktober 2017, dagen
vi åpnet, har vi ikke hatt selv de
minste problemer med noen av
skriverne våre»
Disse ordene tilhører Samuel Bergen, kafeens leder med
mange års erfaring i bransjen. Samuel vet bedre enn de
fleste at ingenting kan tas for gitt når det gjelder å drive
en kafé eller restaurant.
«Hver dag gir vi ut hundrevis av kvitteringer – godt over
600 på våre travleste dager. Kundene har juridisk krav
på en faktura. Forsinkelser eller feil vil snart bli et alvorlig
problem,» sier Bergen.
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Cook har tre kompakte TM-m30-skrivere, som hver er bare
127 mm lange, små nok til å plasseres der det passer,
uten å bruke verdifull plass. Muligheten for at skriverne kan
betjenes via LAN- eller trådløst LAN (WLAN) har lagt til rette
for enda større fleksibilitet, slik at skriverne kan plasseres
i kjøkkenet eller gjesteområdet uten behov for ledninger.
Skriverne er koblet til en Android EPOS-app der kelnerne
kan ta imot bestillinger direkte fra bordene og skriveren
automatisk skriver ut en kvittering, samtidig som høyeste
sikkerhetsnivå opprettholdes.
«Kvitteringssystemet og kassen har sitt eget lukkede WLANnettverk, som ingen kan få tilgang til,» forklarer Bergen.

Administrerende
direktør Samuel
Bergen ble svært
imponert over
hastigheten,
allsidigheten og
driftssikkerheten til
kvitteringsskriveren
TM-m30.

www.epson.no
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Gjør hvert besøk minneverdig
Den nyeste kompakte laserprojektoren
LightScene EV-100 er den perfekte løsningen for forhandlere, restauranter,
barer og offentlige områder som er ute etter en wow-faktor. Den lille
laserprojektoren kan produsere bilder og videoer med klare farger på en
hvilken som helst overflate, kan synkronisere med andre projektorer for
en større effekt og kan monteres på gulvet, i taket eller på en lysskinne.
Skarpere enn noen gang – opptil 3x mer naturtro farger
Visuell magi – projiser videoer eller bilder på en hvilken som helst overflate,
fra bord til trær

EV-100

Skriv ut kvitteringer hvor som helst i butikken
Liten, stilig og plassbesparende
Koble sammen smartenheter rundt om i butikkmiljøet. TM-m30-modellen kan
integreres i så å si alle miljøer, vertikalt eller horisontalt. Med denne brukervennlige,
raske utskriftsløsningen kan dere skrive ut kvitteringer etter behov ved hjelp av
mobil tilkobling.
Fremtidssikkert POS-system – – TM-m30 er perfekt for forhandlere som ønsker
å innføre nettbrett ved salgsstedene og tilby enda bedre kundeopplevelser
Kan plasseres hvor som helst – takket være den kompakte, stilige utformingen
kan TM-m30 brukes i et hvilket som helst butikkmiljø

TM-m30
www.epson.no/epos

Høy ytelse og kvalitet – tilpass utskriftene med avansert grafikk fra Europas
ledende produsent av POS-skrivere
Nyttige koblinger
Hold strømforbruket og kostnadene nede med de mest nyskapende og
miljøvennlige POS-skriverne vi har utviklet så langt.
www.epson.no/ecopos
Vi jobber tett med ledende utviklere av programvare for skybaserte
forretningsterminaler, slik at vi kan hjelpe deg med å øke salget, forbedre
effektiviteten og styre kundelojaliteten. Her finner du den perfekte løsningen
for bedriften din: www.epson.no/isv
Finn en forhandler
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Ser du etter en lokal Epson-forhandler? Eller er du på utkikk etter en kvalifisert
servicepartner som kan reparere utstyr? Gå til www.epson.no/support for
å skrive inn adressen din og velge stedet du ser etter. Vi viser deg veien til
nærmeste Epson-forhandler eller -servicepartner.
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Stamford, Conn. «Studie: 81 % undersøker på Internett før de foretar store kjøp.» CSA. http://www.chainstoreage.com (hentet 16. juni 2017).

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Fjordveien 3
Support/Service: 815 35 180
1363 Høvik
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no
Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

I bloggen vår for
bedrifter finner du
oppdaterte artikler
og informasjon
for handels- og
servicenæringen.
www.epson.eu/blog

