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Det store bildet
Paradigmeskiftet og kanalene



1-2%
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Mye har skjedd siden  
vi var små
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Vi stoler på de vi kjenner

74%

64%

4%



Våre grunnleggende behov har 
endret seg
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Mobiltelefon

97%

Internett

84%

Bil

64%

14 - 29 år gamle

Nåværende partner

43%



b 2 c



b 2 b
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b 2 human





























God kundeopplevelse 
er ikke nok







Customer experience index score

2007 
Source: North American Technology Customer Experience Online Survey, Q3 2007 (US)  
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Customer experience index score

2014 
Source: North American Technology Customer Experience Online Survey, Q3 2007 (US)  
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Very poor (0 to 54) Poor (55 to 64) Okey (65 to 74) Good (75 to 84) Excellent (85+) 



 
 

Emotion 

 
Ease 

 
Effectiveness 



Effective-
ness 

Ease 
Emotion 
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Den utvidede 
kundeopplevelsen



Alle har et utgangspunkt
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”Alt som kan bli digitalt,  
vil bli digitalt” 

- 
Ikke fordi vi kan,  

men fordi det gir mening  
og tilfører verdi
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discover 

search 
investigate 

compare 

decision 

advocate 

find 

Desired 
action 

like 
love use 

get support 
share 

trust 



Forstå den totale kundereisen

Før

Under

Etter

Transaksjon



Fra e-handel til 
opplevelser



Fra handel til 
opplevelser



Glem b2b - jeg er meg uansett

b2b kunder er 60-90% 
gjennom kjøpsprosessen før 
de kontakter en leverandør  

81% vil helst ha dialog med 
en ekspert

84 79 78 76 70 65 64

15 24 22 12 22 22 13

What they use What they value
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”Det handler om å forstå og respektere 
den makten og de forventningene 
brukerne har til deg, din bedrift  

og det du leverer” 

Creuna



brukerens premisser

effektivitet transparens

dialog attraktivitet



forretningsfolks premisser

effektivitet transparens

dialog attraktivitet
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73 Brushfield Street  
E1 6AA London

INTERACTIVE MANNEQUINS VIRTUAL SHOWROOM CONNECTIVITY



PARTNERS
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Gjestene bryr seg ikke om kanaler



Gjestene bryr seg ikke om kanaler

guest-obsessed, not 
channel-obsessed 

Akselerere endringstakten 

Alltid være forberedt på å ta 
i mot en ordre 

WiFi i butikkene 

Spesialtilbud i butikk hvis 
du bestiller på web 

Samle og bruke data smart









Endringen er en 
realitet



Det handler ikke om kanaler, men et 
skifte i adferd
•Vår digitale hverdag har fundamentalt 
endret vår adferd og våre 
forventninger 

•Handelen må omfavne den 
sammenkoblede verden og skape 
opplevelser slik kunden forventer  

•Kunden er ikke kunde av kanalen  
men av deg 

•Innovatørene vil overleve
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VÆR PÅ !!



Eirik Norman Hansen 
CMO - Creuna Norge

TUT OG KJØR!   :P

@eiriknorman

facebook.com/eiriknorman

linkedin.com/in/eirik

www.creuna.no

en.hansen@creuna.no

+47 995 23 557


