
KARTLÄGG OCH MÄT KÖPBETEENDE
1.  Förstå kundernas grundläggande egenskaper: kön, demografi, plats,         

surfvanor, sökvanor och var de handlar i butiken.
2. Lär känna dem ännu bättre. Mät påverkan av kontaktpunkter - online, offline, 

och mellan olika enheter. Använd avancerade mätsystem för att spåra      
kundens resa genom varje kanal - TV, skärmar, sökningar, e-post och direkt-
post. Allt för att få en fullständig bild av hur värdefulla kunder gör ett inköp.

3. Se till att kunna svara på viktiga frågor om din idealkund.

Framgångrik marknadsföring inom detaljhandeln innebär idag att nå 
konsumenterna var de än befinner sig. Människor gör inte längre 
någon skillnad mellan kanalerna när det gäller shopping. I butik eller 
på nätet, det gör detsamma så länge du håller vad du lovar.

TILLHANDAHÅLLA RELEVANT OCH LOKAL INFORMATION
1.  Förstå sambandet mellan det digitala och butik för omnikanalkunder.
2. Var beredd på att nå dem oavsett var de är och gör upplevelsen sömlös. 

Undersökningar visar att tre av fyra kunder som tycker att information om 
lokala detaljhandeln på nätet är nyttig är mer benägna att besöka butikerna.

3. Använd annonsformat som hänger ihop från online till offline för att förbättra 
kundernas shoppingupplevelse, genom att göra det lätt att se var butiken 
finns och exakt vad som finns i varje butik direkt i sökresultatet.

4. Ge dina kunder vad de vill ha mest: omedelbar och relevant information   
oavsett var de befinner sig eller vilken enhet de använder.
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OMNIKANAL 
CHECKLISTA

Så hur kan du få kontakt med en kund i omnikanalen? Och hur gör du för att back-end-systemet
stödjer din front-end-teknik? Här är några idéer som hjälper dig att dra fördel av omnikanal i din
detaljhandel.



SKAPA RÄTT ORGANISATIONSSTRUKTUR
1.  Agera på de insikter du har fått om dina mest värdefulla kunder - 

omnikanalkunderna - och skapa en sömlös shoppingupplevelse som leder  
till en försäljning.

2. Inrätta en organisationsstruktur  som stödjer dina handlingar. Detta innebär 
vanligtvis ett tätare samarbete mellan marknadsföringen på nätet och den i 
butik. Titta noga på hur dina anställda och dina team används för att stödja 
ett köpbeteende i omnikanalen.

3. Sätt rätt mätvärden på plats (en omnikanalmentalitet är nyckeln här) som 
uppmuntrar anställda att stödja hela kundupplevelsen. Om du enbart 
belönar ditt e-handelsteam för köp online, så saknas incitamenten att köra 
innovativa kampanjer för digital-till-butik som resulterar i butiksförsäljning. 
Likaså bör butikspersonal belönas för försäljning på nätet, för att bidra till en 
ökad försäljning totalt och en verkligt sömlös shoppingupplevelse för kunden.

SÄKERSTÄLL ATT DITT BACKEND-SYSTEM STÖDER DIN FRONT-
END-TEKNIK
Många återförsäljare tänker på kreativ front-end-teknik och utrustning när de 
tänker omnikanal, men om ditt backend-system inte klarar av att stöda din front-
end-teknik, så kan dina ansträngningar på omnikanal gå till spillo.

1.  Inför ett affärssystem i back-end som ger dig den spårbarhet du behöver 
för att stödja din teknologi i omnikanalens front-end. Om du inte kan spåra 
ditt varuflöde, till exempel en click-and-collect order, kan det leda till långa      
väntetider och missnöjda kunder.

2.  Om du har investerat i front-end-teknik, men inte har ett system i back-end för 
att stödja denna teknik, så bör du utföra bytet av back-end steg för steg. Ett 
vanligt misstag många återförsäljare gör är att försöka göra allt på en gång.

3. Som ryggraden i ditt företag är det viktigt att ditt affärssystem är agilt och 
dynamiskt för att klara av förändringar och att kunna integrera med all ny 
teknik i front-end av omnikanalen.
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Levilo är IFS-partner och återförsäljare av IFS Applications™. Levilo kan ta ansvar för hela implementationsprojektet med  
seniora applikationskonsulter, utvecklare och projektledare. Levilos långa erfarenhet av IFS Applications™ gör att vi kan        
erbjuda kvalificerade tjänster, stora som små. Levilo har även mångårig erfarenhet av att arbeta såväl inom Sverige som
internationellt. Att leda implementationer och globala utrullningar av nya system är något Levilo gör varje dag, året om.

OM LEVILO

Läs mer om hur IFS Applications skapar verkliga förutsättningar för omnikanal  
levilo.se/retail


