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NEW RETAIL



New retail is Alibaba’s strategy to redefine commerce. 

By enabling seamless engagement between the online and 
offline world. 

It’s not about converting online users to offline customers 
or vice versa. 

It’s about building a retail ecosystem that blends online 
and offline channels. 

In a unified way that features the consumer at the center. 

Often in new and unexpected ways.

Bain Report Embracing China's New Retail. Bain & Company 13. mars 2018
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VI I SCHJÆRVEN KALLER DETTE 
NEW RETAIL MARKETING 



RETAIL STÅR OVENFOR DET 
STØRSTE PARADIGMESKIFTET 
NOEN SINNE!



WHY BUY HERE?



SAMTIDIG ER DET EN 
FANTASTISK TID FOR Å 
VÆRE KUNDE!



NEW RETAIL MARKETING
Drivers av behov og trender



MASLOW

SELVREALISERING 
Personlig, åndelig

ANERKJENNELSE 
Selvaktelse, status

SOSIALE BEHOV 
Tilhørighet, kjærlighet

TRYGGHETSBEHOV 
Sikkerhet, beskyttelse

FYSIOLOGISKE BEHOV 
Sult, tørste, søvn osv.





SELG TIL MEG  
DER JEG ER,  
IKKE DER DU ER



IKEA
IKEA Place lar kunden virtuelt plassere 
møblene hjemme. 



ALIBABA
Interaktive speil på toalettene lar deg  
virtuelt prøve på sminke og pleieprodukter  
og kjøpe dem.



NELLY.COM
Trykke på pause i «Paradise Hotel» i Viafree 
og kjøp identiske klær som deltakerne har på 
seg.

http://NELLY.com


ENDA DYPERE  
INNSIKT
I 2019 kjenner smarte retailere kunden  
bedre enn kunden kjenner seg selv



VIAQUATRO
Interaktive dører på t-banen viser reklame og 
informasjon basert på hvem du er, hvordan du 
føler deg og hvor dårlig tid du har. 



EBAY
EBAY hjelper kunden å finne den perfekte 
gaven ved ansiktsanalyse



SPIS INSTAGRAM 
FEEDEN DIN
Knorr anbefaler deg menyer basert på 
Instagram-feeden din.



START TODAY 
& STRETCHSENSE
Dresser med sensorer hjelper deg å finne den 
perfekte størrelsen. Sendt gratis hjem til deg…



Kundene vil kreve at du gjør mer for å  
løfte frem dine egne ansatte og 
bedriftskultur.

KULTUR SOM 
DRIVERE FOR 
KUNDEPREFERANSE



TACO BELL
Start with us - Stay with us! 

Finansiering av ansattes utdannelse.



WALMART
Minimumslønnen heves for alle ansatte for å 
gi et verdig liv.



REMA 1000
Kjøpmenn går i spissen for  
inkluderende arbeidsliv. Samtidig som de 
løfter frem kjøpemannens lokale engasjement



AUTOMATISERT 
HANDEL
Fra oppdagelse til leveranse. 
Smarte retailere automatiserer kundereisen.



REVOLUT
En app som automatisk forsikrer deg når du 
er på reise.



IMAGR
Handlevognen registrerer alle varene du 
legger i vognen.



FREDA
Organiske sanitærprodukter levert via AI



POST-  
DEMOGRAFI
På tide å retenke hvordan du forholder deg 
til mangfoldet av kunder. 



ALIBABA
Lanserer egne apper rettet mot eldre kunder.



ASOS
E-tailen bruker AR for å vise klær på ulike 
kroppsfasonger før du kjøper.



COSTA COFFEE
Costa kjemper mot ensomhet og tilbyr 
møteplasser for ensomme. 



FYSISKE 
RETAIL-
OPPLEVELSER, 
MINUS DE 
ANSATTE



AMAZON
Lanserer butikker uten ansatte.



MØLLER & HYRE
Med Hyre kan du enkelt leie ut bilen når du 
ikke bruker den selv eller er på reise. Leietaker 
åpner og låser bilen kun ved hjelp av mobilen, 
og bom, drivstoff og kilometer kjørt blir 
automatisk beregnet.



SPYCE
Robotkokker lager billig, sunn mat,  
helt uten mennesker. 



DE BESTE 
BUTIKK- 
OPPLEVELSENE 
SKJER 
UTENFOR 
BUTIKKEN



VOLVO
Lansering av nye bilmodeller der kundene 
befinner seg, ikke på bilmesser.



CONVERSE
Pop-up hotell promoterer ny skokolleksjon.



CHANEL
Luksusmerket åpner spillearkade.



SHOP- 
STREAMING
Livestreaming og live salg øker som aldri før. 



M.GEMI
Merket lanserer kun nye kolleksjoner via 
Instagram Live Series.



IKEA 
& VIRGIL ABLOH
IKEA inviterer kunden til å bli meddesignere.



TALKSHOPLIVE
Livestream-fokusert SoMe-salg plattform lar 
kundene skape sine egne salgskanaler. 



ALIBABA 
BONANZA
Alibaba setter dine kunders forventninger!



KONGSBRG & 
ALIBABA
Kongsberg Digital og Alibaba Cloud inngikk 
en avtale om å utforske mulighetene for 
digitalisering av energisektoren i Kina



ALIBABA 
SINGLES DAY
Alibaba’s rekordstore Singles Day starter  
med en kjempegalla!



ALIBABA 
& FORD
Lanserer automat for testkjøring av  
biler med Ford.



ALIBABA / HEMA
Appen som lar deg bestille sexleketøy rett 
hjem på under 30 minutter….



ALIBABA 
CONVENIENCE
Alibaba utstyrer selvstendige butikker med  
e-com teknologi og logistikk-løsninger.



KEY TAKE AWAYS



FREMTIDENS 
KUNDE VINNES 
VED Å FORSTÅ HVA 
KUNDEN VIRKELIG 
ØNSKER Å OPPNÅ  



HOLD DEG 
OPPDATERT VED Å 
SPORE TRENDER 
FØR DE SLÅR TIL. 



IKKE LA DEG 
BLENDE AV 
TEKNOLOGIEN, SE 
MULIGHETENE



TØR Å GJØRE DET 
BEDRE!



STEMMESTYRT 
HANDEL



MAKE SHOPPING 
GREAT AGAIN!


