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Håndtering av gjenåpningsprosessen vil være viktig for veien videre
Hva som skjer i bransjen er kritisk og avgjørende. Selv om det er viktig for forhandlere å arbeide seg gjennom det 
operative og taktiske for å gjenåpne butikker, er dette også en mulighet til å revurdere hvem du er og posisjoneringen 
din i forhold til:

• Hvilken virking har dette i butikk, dens 
rolle og tilsvarende operasjoner?

• Hvordan holder du kundene og 
kollegaene dine trygge, mens du spiller 
en ny rolle i kundenes liv?

Butikk

• Hvordan har kunden utviklet seg under 
og etter krisen?

• Hva er deres forventninger, behov, 
atferd og prioriteringer i det nye 
miljøet?

Kunde

• Hva er de viktigste bestselgende 
produktene og høyinteressekategoriene 
kundene dine bryr seg om i dag?

• Er det riktig tidspunkt å vurdere nye 
kategorier, nye tjenester og nye 
forretningsmodeller?

Produkt

• Hva er hensikten med bedriften din, og 
hvordan kan du tilfredsstille kundens 
behov?

• Trenger du å utvikle din 
konkurransekraft for å holde bedriften 
relevant? Hvis ja, hvordan?

Merkevare?
“Opportunity is often delivered in a fog of uncertainty” 

- Kahlil Gibran
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Åpne butikken på nytt er fundamentalt annerledes på alle måter

Selv om det er mange usikkerheter i dag, er en ting klart… Du har aldri sett dette før!

1. Vurdere kundebehovet i butikk

Forstå hvordan kundene dine har endret seg

for å modellere butikkbehovet ditt. Bruk et helt 

nytt datasett og nye forutsetninger, gitt at 

historiske data rett og slett ikke vil fungere.

• Hva er kundenes nye behov, prioriteringer og 

atferd?

• Hvordan har markedsforhold og statlige 

reguleringer påvirket etterspørselen? 

• Hvilke datakilder kan jeg bruke i stedet for 

historisk etterspørsel?

• Hva er min finansielle og operasjonelle plan 

etter COVID-19?

2. Styr butikkene dine

Butikker trenger nye operasjonelle prosesser 

og retningslinjer for å prioritere sikkerheten til 

kunder og medarbeidere. Ta viktige beslutninger 

for å tilpasse driften i butikken og gjennom 

hele verdikjeden.

• Hvordan sikrer du sikkerheten til kunder og 
medarbeidere?

• Hvilket produkt skal du selge?

• Hvordan skal du handle varer og sette opp din 
butikk?

• Hvordan driver du butikkene dine?

3. Mobilisere til aksjon

Bygg et system for å koordinere de kritiske 

oppgavene for gjenåpning av butikker. Dette 

inkluderer mennesker og type teknologi det 

trengs for å kunne utføre forskjellige handlinger 

• Hvilke oppgaver kan du utføre ved 

gjenåpning, før og etter stenging?

• Hvordan justere beslutningsrettigheter?

• Hvilke beregninger og tilbakemeldinger bør 

du bruke til å overvåke butikkåpningen og 

raskt tilpasse deg?

• Hvilken butikkteknologi bør utnyttes? 

Vær forberedt på å skifte fokus og reagere samtidig som du 

vurderer å endre forretningsmodellen
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Kundenes verdier og atferd er forandret
Hvem kundene dine er og hvordan deres handleatferd har endret seg, vil ha betydelig innvirkning på etterspørselen og er viktige 
faktorer som må tas i betraktning. Kunder vil gå tilbake til shopping på forskjellige måter og i forskjellige hastigheter. 

• Alder:  Den yngre befolkningen vil 
være mer sikre på å vende tilbake til 
butikkene, men vil også ha vendt seg 
til digitale alternativer og har utviklet 
vaner som er vanskeligere å bryte  

• Urbant vs landsbygd: Urbane kunder 
kan ha flere valg når de kommer 
tilbake til butikkene enn landlige 
kunder

• Geografi: Statene vil bestemme hvem 
og når folk kan vende tilbake til 
butikkene 

Demografi

• Arbeidsledighet: Med høy 
arbeidsledighet er den samlede 
forbrukskraften begrenset, men 
konsentrert i hardere rammede 
næringer og geografier

• Inntektssikkerhet: Forbrukere med 
usikker inntekt kan endre 
forbruksmønsteret, mens forbrukere 
med sikrere inntekter kan komme 
raskt tilbake til favorittmerker 

Finansiell stilling

• Emosjonell shopping: For noen 
segmenter har COVID-krisen ført til ny 
handleatferd av frykt (f.eks. 
hamstring), kjedsomhet (f.eks
impulsshopping) eller andre former for 
emosjonell shopping. Forbrukerne vil 
engasjere seg med merker som de har 
en følelsesmessig forbindelse med

• Mindre lokasjoner: Uten de 
tradisjonelle anledningene for 
shoppingturer, er etterspørselen mer 
avhengig av forbrukernes sinnstilstand

Sinnsramme

• Prioriteringer: Forbrukerne 
revurderer hva som betyr noe for 
dem, og det kan gjenspeiles i 
kjøpsbeslutningene deres

• Minimalisme: Noen kunder 
evaluerer og finner verdi i gjeldende 
eiendeler på nytt, og kan ende opp 
med å bruke mer på færre varer

• Familie:  Husholdninger med barn er 
på utkikk etter 
hjemmeunderholdning og 
komfortelementer for å holde hele 
familien lykkelig

Kjerneverdier

" … it has been a slow third-phase of 
recovery…people will continue to have less trust 
in traditional shopping behaviors" 
- Walmart Kina Executive

“… I think it’s going to lead to a generation of super-
savers….that is less interested in taking risk, and they 
won’t mind if they’re leaving opportunity on the 
table…” 
-Morgan Housel, "Psychology of Moneyi"
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Forhandlere må stole på nye datasett for å vurdere markedsforhold og utvikle 
sine finansielle og operasjonelle planer
For å utvikle en ny forståelse av behovet i butikk, må man analysere kundebevegelser, atferd og sentiment over tid for å 
forstå utviklingen av kundens behov

Se hvor folk begynner å bevege seg etter 
region, basert på satellitt- og mobiltelefondata

• Når ser vi mobilitetsindeksen komme tilbake 
til et normalt nivå?

• Hvordan oversettes mobilitet til utgifter?

Etter hvert som kundene begynner å handle i 
butikken, må vi overvåke hvordan de handler, 
hva de handler, og kurvstørrelse

• Evaluer salgsdata på SKU-nivå, etter kanal, 
marked og demografisk område.

• Se hvordan digitale utgifter flyttes tilbake til 
butikkene over tid. Skal vi akselerere 
investeringen digitalt hvis original butikk / 
digital splittelse ikke kommer tilbake?

Bevegelse Atferd Følelser

Forstå endrede forbrukeroppfatninger, 
holdninger, tro og følelser 

• Bruk sosiale lytteverktøy for å være 
oppdatert på følelser og bruke AI til å forutsi 
hvilken atferd som har endret seg 
permanent

• Hold kontakten med kundenes behov 
gjennom spørreundersøkelser og personlig 
tilbakemelding i sanntid

Deloittes Senter for forbrukerinnsikt (CCI) og HEAT-byrået har identifisert en komplett pakke med 
data og prediktiv sosial lytting for å generere innsikt der det trengs
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Ny innsikt og planer vil omforme kjernen til forretningsdriften
De virkelig store fordelene kommer av å sy disse områdene sammen slik at de utfyller og forsterker hverandre samtidig 
som man tilpasser seg til de nye markedsforholdene

Markedsføring vil utnytte nye digitale 
vaner som kunder har utviklet seg til å 
levere meldinger som får kundene til å 
føle seg anerkjent, komfortabel, trygg i 
butikker og inspirert av deres favoritt 
merkevarer

1. Kundeengasjement og markedsføring

Kjernen til 

forretningsdriften 

Suksess på nær sikt avhenger av å maksimere 
beholdningen du har tilgjengelig mens man 
redefinerer en pris- og kampanjestrategi som 
optimaliserer salg og opprettholder margin. Identifiser 
og fokuser på produkter med høy interesse som 
representerer merkevaren din godt

4. Varehandel og priser

Forventningene i butikken har endret seg mot fokus på 
kunde- og ansattes sikkerhet, dette krever klar og 
gjennomtenkt kommunikasjon i hele butikken. Juster 
det visuelle varehandels- og butikkoppsettet til å 
fokusere på kategorier med høy interesse 

5. Visuell varehandels- og butikkoppsett

Fremtiden for butikkvirksomheten vil kreve redusert 
berøring, friksjon og vil øke fokuset på sikkerhet 
for å møte kundens skiftende behov

6. Butikkdrift

En fullstendig visning av lager-
beholdningen er avgjørende for å utvikle 
en strategi og samkjøre etterspørselen med 
regionale behov. Teamene må administrere 
lagerbeholdningen

3. Forsyningskjede og inventar

Butikkmedarbeidere forventer hyppige
og direkte kommunikasjon og 
grundige forholdsregler for sikkerhet på 
plass for å bemerke tillit og øke moralen 
når teamet kommer tilbake til arbeid og 
blir ledet gjennom usikkerhet

2. Butikkmedarbeidere
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Forhandlere må for eksempel umiddelbart engasjere medarbeidere og forberede 
arbeidsstyrken for kritisk butikkgjenåpning

Når butikkene gjenåpner og ansatte vender tilbake til arbeid, må forhandlere vurdere hvordan de vil forberede og støtte 
sine ansatte til å følge nye retningslinjer for sikkerhet og sanitære forhold og prestere i en endret arbeidssituasjon

Ledelse Talentstrategier

• Identifisere kritiske roller og fylle 

disse rollene med tidligere ansatte 

der det er mulig 

• Gjennomføre 

bemanningskartleggingsanalyse; 

utnytte sentralisert 

kommandosenter for å bestemme 

tilnærming til ressursdeling 

• Ansette ansatte etter behov, 

erkjenne at noen ansatte ikke kan 

komme tilbake med en gang eller i 

det hele tatt

• Forskjøvet ansettelse og skift for å 

støtte butikker og møte varierende 

etterspørsel 

• Vurder belønninger og fordeler for 
å oppmuntre ansatte til å 
returnere til arbeid og støtte 
rekruttering (f.eks. barnetrygd)

• Avgjøre om det er noen 
fagforeningsimplikasjoner for 
ansettelse av tidligere ansatte 

Trening

• Gi opplæring i nye helse- og 

sikkerhetsprosedyrer 

• Opplære ansatte i nye roller (f.eks. 

hvis eldre roller har endret seg, 

eller ikke lenger er nødvendig)

• Trene ansatte på nye prosesser / 

roller som støtter økningen i 

digitale salg (f.eks. BOPIS)

• Bruk ansatte til å operere i flere 

roller for å øke fleksibiliteten i 

hvordan ressurser distribueres 

ettersom etterspørsel er 

uforutsigbar

• Vurder hvordan ansatte skal bruke 

inaktiv tid med lav eller 

inkonsekvent butikktrafikk

Kommunikasjon

• Identifisere øyeblikk som betyr noe 

og starte kommunikasjon tidlig 

• Gi konsekvent informasjon og 

oppdateringer til ansatte om hva 

du kan forvente med gjenåpninger 

(f.eks. butikkgjenåpning strategi 

og tidsplan, nye måter å jobbe på) 

• Opprette tilbakemeldingssløyfe for 

ansatte å gi tilbakemelding til 

ledelsen som blir innlemmet i 

bredere butikk-gjenåpningsstrategi 

• Sikre at ansatte kjenner 

mekanismer(er) for å minimere

risiko, stille spørsmål og få støtte 

• Utvikle ansattes 

"hurtigstartveiledninger" for å gi 

lett tilgjengelig informasjon når de 

går tilbake til arbeid 

Arbeidsmiljø/kultur

• Definere ny normal for butikker 

(f.eks. sanitærstasjoner, 

sykedager, antall kunder tillatt i 

butikken på en gang)

• Vurdere å tilpasse butikkoppsettet 

for å følge sosiale 

distanseringsforskrifter

• Legg større vekt på helse og 

velvære for ansatte  

• Opprette en kultur som omfavner 

tvetydighet og endring 

• Angi tonen med butikksjefer og 

ansatte om at denne gjenåpningen 

er ulik alle andre åpninger

• Utstyr butikksjefer til å lede i det 
nye miljøet og naviger økt 
usikkerhet og endring 

• Gi informasjon for å hjelpe 
butikksjefer til å prioritere 
beslutninger og handle effektivt

• Etablere klare 
beslutningsrettigheter der 
standardisering er avgjørende for 
sikkerhet kontra lokaliserte 
beslutningsrettigheter for å gjøre 
det mulig for butikker å møte 
behovene til kundene 

• Utnytte kommandosenter for å 
drive sentral koordinering av 
risikoidentifikasjon og 
problemløsninger
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Gjenåpningsarbeidet starter nå – legg sporene mens toget kjører

• Start med å bygge planer for 
operasjoner, kommunikasjon og risiko-
og problemhåndtering

• Omdefinere eksisterende prosedyrer i 
henhold til sluttleveranse fra modell 

• Definere KPI-er for lederrapportering og 
kommunisere dem til butikkledere

• Identifisere roller, ansvar og eiere for 
alle operasjonsområder

• Kommunisere og følge planen for butikk 
Dag 1 aktiviteter, med Sjekkpunkter for hele 
dagen

• Følge Sjekklister for butikksjefer og 
medarbeidere å åpne, drive og lukke 
butikken

• Utføre en gjennomgang av risiko og 
problemstillinger på slutten av dag 1

• Bruk tilbakemelding fra dag 1 til å 
informere om fremtidige aktiviteter

Før åpning Dag 1 Pågående

• Bruk modellene som foreslås her (f.eks. 
store P&L, kategori, forsyningskjede) for å  
kontinuerlig oppdatere med sanntidsdata

• Opprettholde Smidige operasjoner med 
sentralisert veiledning og desentralisert 
handling 

• Gå vekk ifra silobasert driftsmodell og gi 
beslutningsrettigheter til lokale 
butikkledere  

Veikart

Handling og ledelse

• Mobilisere team umiddelbart som fokuserer på "før åpning / dag 1 / pågående" planlegging for hvert driftsområde identifisert 

• Utføre stresstest for gjeldende beslutningsrettigheter og vurdere muligheter for akselerert beslutningstaking 

• Opprette en prosess der data og utregninger rapporteres i sanntid, da sammenlikninger fra tidligere år ikke er gjeldene 

• Samkjøre ledelsen rundt ny forståelse av kundepreferanser, prioriterte produkter, og opprettholde konkurranse fortrinn, og tilpasse
organisasjonen og driften deretter

Sett et konkret mål og en plan, som vurderes og endres løpende
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Utover gjenåpning av butikker...

Vær digital først, selv i butikken

I tillegg til et nettsted og en app, invester i kunderettede digitale 

verktøy som forbedrer kundeopplevelsen i butikken og når kunden ikke 

har mulighet til å være i butikken

Shoppingarrangementer i direktesendinger arrangert av 

butikkmedarbeidere for hjemmekunder, hvor bestillinger blir utført i 

sanntid gjennom en app

Fortsett å forbedre friksjonsfrie, kontaktfrie betalingsalternativer

Bruke AR-aktiverte produktdetaljsider på nettet for å skape 

oppslukende butikklignende opplevelser

Høy fokus på lojalitet

Opprette emosjonell lojalitet, ikke bare transaksjonslojalitet

Gjenkjenne returnerende kunder i butikken på samme måte som du 

gjør online

Tilby eksklusiv tilgang eller tjenester, ikke bare priskampanjer

Utfordre etablerte sannheter

Revurdere formålet til butikken

Bruk butikken som et utstillingslokale

Endre forholdet mellom baksiden og fremsiden av butikken for å 

støtte et større behov for netthandel

Bruke lagringsplassen i butikk til å tilby støttetjenester til kunder –

sette opp et telefonsenter på butikkgulvet for at ansatte skal ta imot 

anrop og slik at kunder kan shoppe virtuelt i sanntid

Selge forskjellige ting, annerledes

Tilby en kuratert abonnement for en månedlig avgift

Gi personlige shoppingtjenester, enten som en premium-opplevelse 

eller et praktisk alternativ

Tillat butikkmedarbeidere å selge virtuelt gjennom digitale kanaler 
(f.eks. via mobil eller internett bestillinger)

Selge en tjeneste sammen med et produkt

Bruke 3D digital design programvare for å opprette virtuelle 
virkelighets duplikater for å validere produktkonsepter før produksjon
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