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To save retail, let it die?

“The store of the future will become the most powerful media channel available to a brand, offering customer experiences 
that are the most profitable product a retailer can sell. But to get there, retail as we know it must die”

Business of Fashion



Apokalypse eller shake-out?

• Apocalypse; An event involving destruction or damage on a 

catstrophic scale

• Shake out; An upheaveal in, or radical reorganization of a 

business, market or organization, typically involving

streamlining and redundancies

Det er ikke nødvendigvis slik at netthandel alene står for den store tilbakegangen i varehandelen;

de aktørene som har størst problemer har ikke lyttet til kundene sine og ikke tatt inn over seg

nye trender



Hva sier gårdeierne til handel fremover?

• Gårdeier begynner å ta inn over seg at handelseiendommer står over store forandringer

• I Sverige sier nesten 60% av gårdeierne at de forventer lavere etterspørsel etter 
handelslokaler i løpet av neste halvår, for Norge er samme tallet kun ca. 20%. Forventninger 
til uforandrede leienivåer skaper ubalanse i markedet. 

• På forventning til yield-utvikling (les eiendomspriser), forventer ca. 50% av gårdeierne både i 
Norge og Sverige en negativ utvikling neste halvår. Dette er ikke rentestyrt, men strukturelt, 
da vi ikke ser samme negative forventinger til f.eks. kontor. 

• Dette er dramatisk !!! og vil påvirke investeringsviljen fremover – men bildet er mer polarisert 
enn tallene viser, både mellom investorer og eiendommer. 

• At man ikke har sett samme utviklingen i Danmark kan skyldes en ulik handelsstruktur, mer 
satsning på sentrumshandel og færre kjøpesenter. 

Driverne bak denne «frykten» er:

• Vi ser en utflating i detaljhandelsveksten i fysiske butikker. Samtidig ser vi en sterk 
«kanalglidning» – handel i andre kanaler, spesielt netthandel.

• Konkursene i detaljhandelen har vært sterkt økende siste året.

• En erkjennelse av at segmentet står over utfordringer som ikke alle gårdeiere har kompetanse 
til å håndtere. 

• Forretningsmodellen har tradisjonelt vært fokusert omkring at transaksjonen skjer i butikken. 
Multikanalstrategier skaper usikkerhet omkring denne modellen.
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Gårdeiers forventning til etterspørsel av 
handelslokaler 

Gårdeiers forventning til yield-utvikling



En storm av globale trender  tvinger handelsbransjen til å 
redefinere seg selv og hvilken rolle de spiller for kundene sine

Demografi Urbanisering Bærekraft Teknologi



Hvem er forbrukerne i dagens marked?

Baby Boomers 

1945 – 1965

Generasjon X

1960 - 1980

Millennials/ 

Generasjon (wh) Y

1980 - 2000

Generasjon Z & Alpha

2000 -



Millennias ønsker ærlige produkter som ikke 
lover for mye. 
De vil ha produkter som har en identitet, og 
som inspirerer. 
Det er ekstra poeng om merkevaren er 
sertifisert i forhold til etikk- og bærekraft-
standarder. 
De søker en samvittighetsfull opptreden fra 
produsentene, og ikke minst at verdikjeden 
er transparent.

Derfor; vær inspirerende og ærlig, tenk 
internasjonalt, kommuniser og engasjer via 
sosiale nettverk og hjelp milennialsene med 
å uttrykke egen identitet.

En ny generasjon forbrukere; Vær underholdende, tenk 
internasjonalt, kommuniser og engasjer via sosiale nettverk





Ny retail og nye forretningsmodeller

















Hvordan kan fysisk handel møte nye globale 
trender?

Et klart og tydelig verdiforslag til leietager og kunder  - HVA er vi for HVEM?

KUNDESERVICE – retailere må satse mer på «førstelinje» 

Opplevelse og tilgjengelighet – en kundesentrisk tilnærming

Før; location – location – location

Nå; data – data - data



Muligheter

Fysisk handel kan fremdeles ha en sentral rolle i urbane strøk og mindre lokalsamfunn

For å unngå å bli en anakronisme som ikke lenger møter behovene i markedet, må også aktørene utvide horisonten og tenke nytt rundt hva et fysisk 
handel egentlig skal være 

Og kanskje viktigst, for gårdeierne,  forstå at man ikke lenger bare leier ut tak over hodet, men en plattform der leietagerne kan utvikle sin business i 
henhold til stadig hyppigere skift i markedet.


