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DETALJHANDEL

7:E UTGÅVAN

A

tt hålla kunderna informerade samtidigt som
de fattar sina inköpsbeslut bygger vidare
förtroende mellan ditt företag och kunderna
i syfte att förbättra lojalitet och, i slutändan,
öka försäljningen
En hög nivå av information som levereras i rätt tid och
samtidigt i realtid ger kunderna en känsla av kontroll
över sin köpupplevelse.
Om du kan tillhandahålla samma känsla av kontroll
i fysiska butiker som online kommer detta i slutändan
att leda till ökad försäljning tack vare snabbare
inköpsbeslut i butiken.
Snabbhet och komfort är stora faktorer att beakta
i samband med hur denna information förmedlas,
detta eftersom konsumenterna enkelt vill kunna
komma åt och se vad de behöver, när de behöver
det och nära till hands.

Vi frågade 7 000 anställda i Europa hur
de trodde att detaljhandeln kommer att
förändras under de nästkommande åren.

72 %
tror att
big data

kommer att hjälpa
personalen att forma
bättre kundupplevelser

MEN DET ÄR INTE
RIKTIGT SÅ ENKELT

I denna utgåva av uppdateringen för detaljhandel och
service utforskar vi dessa idéer ytterligare och tittar på
hur företag (inklusive Epson) skapar spännande sätt
att hålla konsumenterna informerade och engagerade
i varje steg.
Om det finns något vi kan göra för att hjälpa ditt
företag att öka försäljningen och ge dina kunder
en optimal upplevelse, kontakta oss då på
posenquiries@epson.eu.

Nästan hälften tror
att kunderna inte kommer att vilja offra
sin integritet för en mer skräddarsydd
inköpsupplevelse

69 %

57 %

tror att VR- och
AR-simulering
kommer att ge
kunderna en
skräddarsydd
upplevelse

FÖRBERED DIG PÅ DEN
FÖRSTÄRKTA VÄRLDEN

Duncan Ferguson
VD, Utskrifter och robotteknik
i professionell kvalitet,
Epson Europe B.V.
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DETALJHANDELNS
FÖRÄNDRING

tror att kassörens roll
kommer att bli överflödig

DOCK:

74 %

tror att detaljhandelspersonalen
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kommer att utvecklas till
betrodda varumärkesexperter
och rådgivare i framtiden

RGON
TS
DAGENS
ARBETSPLA

Svara på detaljhandelstrender
snabbare än någonsin tidigare
E

pson och PredictX samarbetar med syfte
att erbjuda återförsäljare med ett stort
utbud analysverktyg i realtid som hjälper
dessa att identifiera tillväxt och
kostnadsbesparande affärsmöjligheter.

Återförsäljare kan nu använda analyser i realtid i syfte
att vidta förebyggande åtgärder på en snabbt växande
marknad. Tack vare Epsons Omnilink Merchant-tjänster,
som bearbetar molnanslutna kvittodata i oöverträffade
hastigheter, kan PredictX nu erbjuda återförsäljare ett
stort antal förebyggande analysverktyg i realtid.

Marc Tinkler, chef för produktmarknadsföring inom
professionella utskrifter på Epson i Europa, säger:
”Handeln står under enormt press att prestera och
behöver alla verktyg de kan få tag i om de ska kunna
möta en utmanande marknad. Med den här lösningen
kan återförsäljarna få den information de behöver, när de
behöver den, för att kunna fatta smarta och vassa beslut
som gynnar verksamheten.”
Mer information:
www.predictx.com
www.epson.se

Beväpnade med information från en live-stream kan
återförsäljare som har registrerat sig för PredictXdetaljhandelslösningar att kunna svara snabbt på
växande trender. Datan hjälper dem att identifiera
välpresterande butiker och kategorier så att återförsäljarna
kan implementera och upprepa framgångsrika åtgärder.
De kommer också att kunna identifiera och ingripa vid
lågpresterande butiker eller kategorier.
Återförsäljare kan använda analys- och AI program för att
bistå på många olika områden, inklusive produktplacering,
kampanjplanering, spårning av bedrägerier, planering
av personalstyrkan, lagerplanering, personalutbildning,
krympningsminimering i material med mera.
PredictX-detaljhandelslösningen förenklar samt minskar
också behovsfrekvensen i fråga om rapporter avsedda för
finansavdelning, huvudkontor och ledningsteam, detta tack
vare automatiserade rapporter, trender och kontrollpaneler
som – skapas i realtid.
Keesup Choe, VD på PredictX, säger: ”Vi ser fram emot
att samarbeta med Epson och kunna erbjuda återförsäljare
förebyggande analysverktyg. Vårt samarbete gör det möjligt
för återförsäljare att få översikt över försäljning och drift som
tidigare var otillgängliga på grund av separata system inom
företaget. Tillgång till information från live-kvittodata gör det
möjligt för återförsäljare att förekomma effektivitetsbrister
i driften och prioritera åtgärder med syfte att maximera
utgiften per kund.”

www.epson.se
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Information i varje steg
N

u när smartphones gör det möjligt för folk
att impulsköpa något och få det levererat
samma dag eller reservera en taxi på några
sekunder har tekniken gett konsumenterna
mer kontroll över sin köpupplevelse än
någonsin tidigare.

De flesta konsumenter är numera anslutna till internet
oavsett var de befinner sig och har blivit vana vid att ha
stora mängder information nära till hands. Den senaste
tekniken för detaljhandeln besvarar denna trend genom
att placera kunden i processens centrum, med kontroll
och fullt informerad.
Den senaste utvecklingen har reflekterat denna trend och
placerat kundernas i processens centrum, med möjlighet
att övervaka vad som händer och hålla sig informerade.
I början av köpprocessen får den nyligen bemyndigade
konsumenten åtkomst till en kontinuerligt växande
databas med information om produkter och tjänster.
I allt från kundrecensioner på nätet till webbplatser med
produktjämförelser har konsumenten aldrig varit så
välinformerad.

81 % av konsumenterna bedriver
själva undersökningar på nätet och
besöker ett antal konkurrerande
nätbutiker innan de köper¹

De förväntar sig nu att kunna bibehålla denna kontrollnivå
under hela upplevelsen.
Medan detaljhandeln på nätet ger ett enkelt sätt att
undersöka produkter och tjänster måste fysiska butiker
hålla ångan uppe och erbjuda nya sätt att uppfylla
konsumenternas behov av konstant information. Informativ
skyltning i butiken är därför vital för att kunderna ska känna
sig bekväma med att navigera en fysisk miljö, detta eftersom
skyltningen ger dem en liknande kontrollnivå som de har
haft online.
Digital skyltning gör det möjligt för butikerna att hålla sig
uppdaterade och placera kunderna i förarsätet genom att ge
dem de resurser som krävs för att de ska kunna fatta beslut.
En skylt ovanför en skohylla som till exempel anger hur
många av varje storlek som finns i lager besparar kunden
att behöva efterfråga denna information, vilket i slutändan
resulterar i en överlag mer angenäm upplevelse.
Om kunderna får använda teknik, till exempel surfplattor,
när de exempelvis beställer en måltid, spårar en beställning
eller betalar, kommer detta att resultera i den känsla
kontroll som kunderna vill ha, detta eftersom de då är
ständigt uppdaterade och aktivt involverade i processen.
Detta kräver att företagen utvecklar och distribuerar
programvara som är användarvänlig och som felfritt passar
in i detaljhandelsprocessen. Till exempel är appar som ger
kunderna en live-översikt över butiksgolvet och gör det
möjligt för dem att hitta och spåra artiklar ett enkelt sätt att
möta behovet av omedelbar information.
Ett annat kännetecken hos den informerade konsumenten
är behovet av omedelbar tillfredsställelse. Att behöva vänta
utgör en betydande källa till kundfrustation och kan få
kunden att dra negativa slutsatser om varför fördröjningen
har uppstått. Ska de behöva vänta vill de veta varför. Visa
dem vad som görs, t.ex. matförberedelserna i en restaurang
eller förpackningens placering i leveransprocessen online.
Detta kommer att hålla kunderna engagerade och påminna
dem om att eras behov blir tillgodosedda, samtidigt som
deras tålamod ökar och deras inställning till den erhållna
servicen förbättras.
Att erbjuda tydligas, bilder och beskrivningar är avgörande.
Vissa företag går ännu längre och använder teknik som
exempelvis virtuella omklädningsrum i syfte att ge kunden
så mycket detaljerad information som möjligt genom att
låta dem visualisera hur en artikel kommer att passa in
deras livsstil.
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Följande faktorer befanns vara de viktigaste för kunderna
i samband med en undersökning som berörde processen
före inköp: garantiinformation, prisinformation, specifikation,
betalningsinformation och, slutligen, leveransinformation.
Att göra dessa typer av nyckelinformation tydligt tillgängliga
för kunderna i förväg förenklar arbetet och gör det möjligt för
dem att fatta snabbare inköpsbeslut.
Om kunden informeras leder detta till en ökad transparens
och ärlighet mellan företaget och kunden, något som
främjar förtroende mellan parterna. När ett företag har
vunnit en kunds förtroende kommer detta sannolikt att
uppleva en ökad kundlojalitet, vilket i sin tur resulterar i ökad
försäljning. Att på ett effektivt sätt kunna ge den information
som kunderna behöver, när de behöver den, gör det därför
möjligt för dig att bygga en lojal kundbas.

Om författaren:
Dr Dimitrios Tsivrikos är en etablerad
akademiker och praktiserande inom
företags- och konsumentpsykologi
på University College London (UCL).
Dimitrios forsknings-, undervisningsoch konsultarbete fokuserar på
detaljhandelmarknadsföring,
varumärkeskommunikation och
beteendemässiga förändringar.

www.epson.se

5

Hur visuell teknik tillför
en ny dimension till
kundupplevelsen
F

ramsteg inom projektorteknik leder till
nya sätt att se och interagera i fråga om
besökarupplevelser och detaljhandelsmiljöer.
Inom detaljhandel, service och turism förändrar
projektionstekniken visuell kommunikationsskyltning på
innovativa sätt. Belysning och projicering samarbetar i syfte
att tillföra en ny dimension till kundupplevelsen.
När varumärken använder projektion på rätt sätt och skapar
en stor, visuell effekt som fångar människornas fantasi,
överraskar de inte bara sina kunder utan bilderna sprids
dessutom brett på sociala medier – vad bättre sätt att
marknadsföra ditt företag!
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På grund av framsteg inom
branschen blir dessa tekniker
allt enklare och snabbare att
implementera, och kommer
att användas i allt större
utsträckning.
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Fönsterskyltning, museiutställningar och konstinstallationer
kan ges nytt liv genom video, rörliga mönster och till och
med genom att projiceringsmappa bilder på små objekt.
På grund av framsteg inom branschen blir dessa tekniker
allt enklare och snabbare att implementera, och kommer
att användas i allt större utsträckning. Inom en snar framtid
kan du i samband med butiksbesök komma att bemötas
av ett brett utbud reaktivt innehåll, produktinformation
i realtid, virtuella platser samt rörliga bilder. Museer kommer
att erbjuda interaktiv information och videos relevanta för
artefakten och till och med projicera bilder på historiska
objekt.
Ett exempel som har lämnat ett bestående intryck på mig
är Scotch Whiskey Experience, som använder Epsons
3LCD-projektorer för att projicera en videoanimering av en
bankvalvsdörr i naturlig storlek som besökarna går igenom
efter presentationen för att se världens största samling
skotsk whiskey.
Visar vägen
Vi befinner oss bara i början av den typ av interaktivitet som
framtiden inom projicering kommer att kunna erbjuda och
Epson, världens främsta projektortillverkare sedan 2001,
kommer att stå i framkanten av denna rörelse.
Jag ser fram emot hur Epsons nya LightScene EV-100/105,
som projicerar rörliga bilder på små objekt och skyltningar
med oregelbunden form och ger dem liv genom färg, design
och rörelser, kommer att leda utvecklingen.

Neil Colquhoun,
verkställande direktör för
professionell skyltning på
Epson i Europa

www.epson.se
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Morgondagens arbetsplats
inom detaljhandeln
I

den aktuella detaljhandelslandskapet är
det svårt att förneka att initiativet ligger hos
nätbutikerna. Detta betyder emellertid inte att
det inte finns utrymme för fysiska butiker eller
att dessa kommer att försvinna helt och hållet.

Genom att fokusera på den enskilda kunden genom ytterst
personliga och individuella erbjudanden, kunderkännanden
och analys, samt sammanförandet av den fysiska och den
digitala världen, kan detaljhandel i butik fortfarande skapa en
värdefull plats för sig själv.
Personliga upplevelser
En av fördelarna med handel online är den anpassade
upplevelsen. För in detta i den fysiska butiken genom en
multisensorisk resa skapad med förstärkt (augmented reality)
och virtuell verklighet, och skapa större sociala utrymmen
i din butik där butikspersonal kan erbjuda unikt mänskliga
interaktioner.

Anslut mer
Det blir allt vanligare för människor att surfa på nätet innan
de köper något i butik. Utnyttja detta genom att erbjuda
harmoniserade upplevelser online och offline tillsammans
med butiksexklusiva erbjudanden och kuponger i syfte att
locka in folk och förhoppningsvis generera merförsäljning.
Gör det smartare
Butiken har inte råd att bara erbjuda ställ efter ställ med
kläder längre. Utnyttja augmented reality, holografisk
projicering, smarta etiketter och big data-analyser i
syfte att möjliggöra snabbare och mindre frustrerande
inköp samtidigt som du vinner kundinsikter och skapar
kundprofiler, förutsäger trender och lär dig vad dina kunder
verkligen vill ha.
Mer utrymme, men fler produkter
Bara för att butiker bör vara mer öppna och mindre stökiga
innebär inte detta att du bör erbjuda mindre. Urvalet betyder
allt. Ge kunderna tillgång till hela lagret utan att behöva söka
igenom en stor butik tack vare smart teknik, till exempel
mobila enheter, intelligenta hyllor, sensorer, signaler, virtuella
varugångar och pekdisplayer, vilket gör att du kan lagra färre
artiklar, förenkla val, utlösa närhetsbaserade erbjudanden
och skynda på beslutsprocessen.
Snabbare leverans
Ny teknik handlar inte bara om företagets kundinriktade
aspekt. För postpersonal är tid och effektivitet a och o.
Hjälp dem med artificiell intelligens som kan bistå med att
hantera lagernivåer och lagernavigering. Robotar kan också
användas för att spara kostnader och tid i lagercentran och
säkerställer att samtliga deadlines kan uppnås.
Automatiseringens utveckling
I framtiden kommer automatisering genom drönare och
förarlösa lastbilar att möjliggöra leveranser till hem, kontor
och uppsamlingsplatser dygnet runt. Eftersom 3D-skrivare
blir allt mer sofistikerade kan leverans i många fall till och
med bli överflödigt, detta eftersom produkter kan köpas och
skrivas ut automatiskt på destinationen.
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Modernisering av en österrikisk
institution
N

är det gäller museer och allmänna utrymmen
är det svårt att hitta en mer elegant och
vacker plats än Världsmuseet i Wien.

Detta landmärke i den österrikiska huvudstaden är inbyggt
i det kejserliga palatset Hofburg och har attraherat tusentals
besökare dagligen till sina 400 000 antropologiska,
arkeologiska och etnografiska utställningsföremål
sedan 1876.
Museet har erhöll nyligen en ny utformning och översyn
som har återställt byggnadens skönhet och samtidigt
inkorporerat mer 2000-talsteknik och -funktioner i syfte att
säkerställa att den förblir attraktiv långt in i framtiden. Som
en del av denna översyn har museets kafé byggts om till ett
mer traditionellt men ändå moderniserat kafé kallat Cook
inbyggt i hjärtat av den magnifika portico-hallen.
Kvalitet genomsyrar detta nyligen uppgraderade kafé
med bistro, en plats där allt måste motsvara extremt höga
standarder: allt från kaffebönor till dagens specialare,
personal och utrustning. När det var dags för kaféet att
välja ett kassasystem va det därför naturligt att valet föll på
Epsons kassaskrivare TM-m30.

”Sedan den 25 oktober 2017,
den dag vi öppnade, har vi inte
haft minsta problem med någon
av våra skrivare”
Dessa ord tillhör Samuel Bergen, kaféchef med många års
erfarenhet inom gastronomi. Samuel vet bättre än de flesta
att inget kan tas för givet när det gäller att driva ett kafé eller
en restaurang.
”Varje dag överräcker vi hundratals kvitton – långt över 600
stycken under livliga dagar. Kunderna är juridiskt berättigade
till en faktura. Fördröjningar eller problem skulle snart bli till
ett allvarligt problem”, säger Bergen.
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Cook använder tre kompakta TM-m30-skrivare, vardera
endast 127 mm långa och små nog att placeras där det är
praktiskt utan att inkräkta på värdefullt utrymme. Skrivarnas
förmåga att fungera via LAN eller trådlöst nätverk (WLAN)
har möjliggjort en ännu större flexibilitet, detta eftersom
skrivarna kan placeras i köket eller gästarean utan att några
sladdar behövs för att ansluta dem.
Skrivarna ansluts till en Android EPOS-app som gör det
möjligt för serveringspersonalen att ta emot beställningar
direkt vid bordet medan skrivaren automatiskt skriver ut ett
kvitto, allt med högsta möjliga säkerhetsnivå.
”Kvittosystem och kassa har ett eget, stängt WLAN-nätverk
som ingen kan komma in i”, förklarar Bergen.

Uppdatering för detaljhandels- och serviceföretag

Den ansvarige
Samuel Bergen
var imponerad
av snabbheten,
mångsidigheten och
driftsäkerheten hos
kvittoskrivaren
TM-m30.

www.epson.se
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Gör varje besök minnesvärt
Toppmodern, kompakt laserprojektor
LightScene EV-100 är den perfekta lösningen för återförsäljare, restauranger,
barer och offentliga platser som vill ge sina utrymmen för en wow-faktor. Dessa
små laserprojektorer kan framställa färgrika bilder och videos på alla ytor, de kan
synkroniseras med andra projektorer i syfte att uppnå en större effekt och kan
monteras på golv, innertak eller belysningsskenor.
Klarare än någonsin – upp till 3 gånger klarare färger
Visuell magi – projicera video eller bilder på alla ytor, allt från bord till och träd

EV-100

Skriv ut kvitton var som helst i butiken
Liten, elegant och utrymmesbesparande
Anslut smarta enheter över hela din detaljhandelsmiljö – TM-m30 kan integreras
lodrätt eller vågrätt i nästan alla verksamhetsmiljöer i syfte att expandera de
mobila anslutningsmöjligheterna i butiken och tillhandahålla en lättanvänd, snabb
utskriftslösning vid behov.
Framtidssäkra ditt betygssystem – TM-m30 är perfekt för återförsäljare som vill
ta steget över till en surfplattebaserad butik och förbättra kundupplevelsen
Placera överallt – små utrymmesbehov och en kompakt, elegant design innebär
att TM-m30 kommer att passa in i alla detaljhandelsmiljöer
Hög prestanda, hög kvalitet – anpassa innehållet på dina kvitton genom
avancerad grafik från Europas ledande butiksskrivartillverkare

TM-m30
www.epson.se/epos

Användbara länkar
Spara energi och pengar med våra mest innovativa och miljövänliga
butiksskrivare hittills.
www.epson.se/ecopos
Vi samarbetar med flera ledande programutvecklare inom molnbaserade
butikslösningar i syfte att hjälpa dig att sälja mer, öka effektiviteten och få
kunderna att stanna kvar längre i butiken. Hitta den lösning som passar just
ditt företag bäst på: www.epson.se/isv
Återförsäljarsökning
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Letar du efter en Epson-återförsäljare i närheten? Eller kanske efter en kvalificerad
servicepartner som kan reparera din enhet? Gå till www.epson.se/support
för att ange din adress och välja den plats du söker. Vi visar dig vägen till din
närmaste Epson-återförsäljare eller -servicepartner.

1

Stamford, Conn. ”Fallstudie: 81 % information på nätet innan du genomför större inköp”. CSA. http://www.chainstoreage.com (hämtades den 16 juni 2017).

Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Finlandsgatan 10
Support: 0771-400134
164 74 Kista
Fax Support: 0771-400136
Öppettider Support: 09.00 – 17.00
level.one@epson.se
www.epson.se
Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Läs vår
företagsblogg för
det senaste inom
detaljhandel och
service:
www.epson.se/blog

