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Bli med på Handlekraft 2019
Det er fortsatt plasser igjen til både vår årskonferanse Handlekraft 2019 og påfølgende 
festmiddag på Clarion Hotel The Hub i Oslo den 21. november 2019.

For handel er det spesielt foredraget til Harley Davidson International som er spennende da de bl.a. skal 
snakke  om merkevarebygging og merkevarelojalitet. Dette er første gangen marketing dir. Steven Frölich 
er i Norge og holder dette foredraget.

Ellers møter du blant annet Statsminister Erna Solberg, Arne Hjeltnes, Civita-leder Kristin Clemet, 
sjefsøkonom i NHO Øystein Dørum, adm. direktør i World Employment Confederation Denis Pennel, leder 
for Handelens Miljøfond Rasmus Hansson, adm. direktør i Compass Group Norge Kathinka Friis-Møller og 
Aiman Shaqura som har etablert Give a Job og Charge.no

Program finner du her og påmelding gjøres her

Konkurransetilsynets rapport viser at det på enkelte varer fra leverandørene skiller 
over 15% noe som er svært uheldig for konkurransen i dagligvaremarkedet.  
Se rapporten her!

Vi er glade for det grundige arbeidet som er gjort etter flere års påtrykk fra oss og 
våre medlemsbedrifter så nå har gitt resultater. Tilsynet er overrasket over de 
store forskjellene og skal nå finne ut om loven er brutt eller ikke. Mer info om 
saken her!

Store forskjeller på dagligvarekjedenes innkjøpsbetingelser

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/program/
https://events.provisoevent.no/nho/events/handlekraft-2019---generalforsamling-%C3%A5rskonferanse-og-festmiddag/register
https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-om-innkj%C3%B8psbetingelser_2019.pdf
https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-om-innkj%C3%B8psbetingelser_2019.pdf
https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2019/store-forskjeller-i-dagligvarekjedenes-innkjopspriser/
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Julehandelen er økende og stadig mer skjer i november. Hver av oss skal bruke 11.400 kr på 
julegaver, mat og annet i butikker og på nett i desember. Det ligger an til en svak oppgang i 
årets julehandel, med en vekst på + 1,6 % mot fjoråret. Dagligvarer utgjør den største 
andelen av det vi handler før jul, og står for ca en tredjedel av forbruket, viser analyse fra 

NHO Service og Handel.

Våre viktigste funn er som følger:

Forventet vekst i årets julehandel er + 1,6%
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Viktige Retail konferanser i 2020

VI har to store Retail konferanser i begynnelsen av neste år hvor flere av våre medlemmer drar. Skal du 
derfor på en av disse konferansene så gi oss beskjed (lbm@nhosh.no) slik at vi kan koordinere et 
medlemstreff for å dele erfaringer så langt hvor vi byr på litt mat og drikke. 

Det starter i New York den 12-14. januar med NRF Retail’s Big Show hvor det forventes 38.000 besøkende 
fra 100 land og over 800 utstillere. Mange av trendene kommer fra statene så mange prioriterer denne 
konferansen/Expo for å få inspirasjon og kunnskap.

EuroShop 2020 i Düsseldorf 16-20 februar er verdens største Expo for Retail med hele 127.000 kvm. Dette 
er stede å være for å revitalisere eller fornye butikkens konsept mtp opplevelse.  Her vil over 120.000 
besøkende la seg inspirere. 

De nominerte er:

Bransjeforening Handel har flere nominerte medlemmer på lista både 
på årets talsperson og årets Service og Handelsbedrift.  Se her: 

mailto:lbm@nhosh.no
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/kommunikasjonskraft/
https://nrfbigshow.nrf.com/
https://www.euroshop-tradefair.com/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/de-nominerte-er/
https://www.nhosh.no/om-oss/om-oss--artikler/de-nominerte-er/
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Young Professional Attraction Index 2019

YPAI er en årlig undersøkelse fra Academic Work, som 
kartlegger unge arbeidstakeres syn på norske 
arbeidsgivere; og kårer Norges mest attraktive 
arbeidsplass. Unge arbeidstakere består av studenter 
som tar høyere utdanning, nyutdannede og de med 
opptil fem års arbeidserfaring etter endt studie. Man 
kan også kalle dem morgendagens nøkkel-
medarbeidere eller talenter.

– Det at «gode kolleger og godt arbeidsmiljø» troner 
på toppen av årets liste over de viktigste egenskapene 
er ikke veldig rart. Unge arbeidstakere ser oftere 
arbeidsplassen som en forlengelse av sin egen 
identitet. Dette betyr at for å lykkes i 
kandidatmarkedet må virksomheter bli flinkere til å 
kommunisere deres identitet. For å skape gode 
resultater er det også avgjørende å trives i samværet 
med ledere og kolleger, sier Mads Wildhagen, 
markedssjef i Academic Work. 

Ikke nok å bygge merkevare
Etter gode kolleger og godt arbeidsmiljø (75%), er 
karriere- og utviklingsmuligheter (58%), og 
utfordrende og varierte arbeidsoppgaver (55%) de 
viktigste faktorene en arbeidsgiver trenger for å 
tiltrekke seg målgruppen.

I motsatt ende av skalaen sier 8 prosent at 
selskapenes sosiale ansvar er den viktigste faktoren. 
Heller ikke selskapets rykte (16%) eller tilrettelegging 
for innovasjon og nyskaping (17%) når opp dersom 
målet er å tiltrekke seg ung velutdannet arbeidskraft.

– Unge ønsker å ha det gøy på jobb og de vil ha 
mulighet til å stige i gradene. Det betyr at for 
arbeidsgivere er det ikke nok å bygge kjennskap til 
varemerket eller produktene. De må bygge et godt 
arbeidsmiljø, og fortelle omverden om dette. Da kan

de tiltrekke seg de beste unge hodene, sier 
Wildhagen.

Tips til bedrifter som vil ha de beste talentene
– Konkurransen om denne gruppen arbeidstakere er 
beintøff, og unge er helt klare på hva de vil ha. For å 
tiltrekke seg de beste talentene må norske 
virksomheter være bevisst på hva som skal til for å 
oppfattes som attraktiv, sier Wildhagen.

Han deler følgende fire tips: 

1. Løft frem deres tilbud til målgruppen gjennom hele 
rekrutteringsprosessen. Fra stillingsannonsen, gjennom 
telefonavstemming og inn i intervjuet. Hvis det er noe 
som er vanskelig å beskrive med ord, la kandidaten 
oppleve det. Ta med kandidaten gjennom landskapet. 
Inviter til en lunch med teamet eller en after work eller 
teamaktivitet? Ta med kandidaten «hjem», inn i stua.

2. Tenk på at all kontakt med målgruppen påvirker det 
totale inntrykket. Tenk på hvordan dere fremstår som 
arbeidsgiver i hver samtale, mail eller i møter.

3. Ha tilstedeværelse på målgruppens hjemmebane. 
Uansett om det er på campus, sosiale medier, nettsider 
eller andre plattformer.

4. Samle deres mest engasjerte medarbeidere og gi dem 
ordet. Hvordan kan de fortelle mer om hvordan det er 
å jobbe hos dere? La ambassadørene fortelle og dele i 
sine nettverk.

Academic Work la sist uke frem en fersk undersøkelse som måler ungdoms 
preferansanser når de er på jobbjakt. Godt arbeidsmiljø og gode kolleger er den 
overlegent viktigste faktoren for hvorvidt unge vurderer en arbeidsgiver som 
attraktiv. Det mener hele 75 prosent i årets YPAI-undersøkelse.

Last ned rapporten her…

https://www.academicwork.no/om-oss/ypai-2019-?utm_source=pardot&utm_medium=email
https://www.academicwork.no/om-oss/ypai-2019-?utm_source=pardot&utm_medium=email
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Forbrukertrender i 2020

1) Verdijegere
Lave priser er fortsatt viktig for 
forbruker og vil også være det 
fremover. Fornuften er likevel økende 
som kommer til uttrykk gjennom ønske 
om gjenbruk pga økt fokus på 
bærekraft og miljø. Dette medfører at 
kvalitet har en økende fokus blant 
unge forbrukere. 

2)    Informasjons sultene
Generasjon Y som er den mest 
prisbevisste generasjonen er også mer 
opptatt av den gode handelen. Dette 
kommer til uttrykk i det enorme søken 
etter informasjon og bruken av web-
og showrooming i jakten på den gode 
handelen. I den fysiske butikken før 
kjøp brukes telefonen aktivt for å 
kvalitetssikrer pris. 

3)  Gen-X er pragmatikeren
På grunn av oppveksten er X 
generasjonen mer pragmatisk anlagt.  
De er derfor mer tilbøyelige til å være 
forsiktig med forbruket og ved å kjøpe 
ting som tilfører dem verdi over tid.  
Selv om pris også er viktig for denne 
generasjonen er det viktig å poengtere 
at en god handel ikke bare er avhengig 
av lavestes pris.

4)  Vi ønsker genuine ting 
Kunder søker i mye større grad enn før 
det som er og føles ekte og genuint. 
Flere vurderer nå sitt konsum og 
beveger seg fra overmaterialisme til 
måteholdenhet.  Vi som har alt er ikke 
lengre opptatt av å få mer, men ønsker 
i større grad opplevelser i og rundt 
produktet. 

5) Vi vil ha en verden uten plastikk
I løpet av de siste 12 månedene har 
ønske om en plastikkfri verden satt seg 
i samfunnet. Vi velger nå bevist vekk 
tilbydere som ikke har gode 
kommuniserte løsninger på 
alternativer. Kunde i vestlige land vil 
bruke lommeboken til å protestere 
mot de som ikke tar ansvar og 
synliggjør at de jobber med 
bærekraftige alternativer. 

6) Vi har aldri vært mer alene
Globalt øker andelen av 
enkeltmannshusholdninger dramatisk 
noe som vil få store konsekvenser for 
fremtidig konsum. Store innkjøp 
forsvinner, fokus på convenience vil 
øke og flere vil spise ute. 

7) Vi er «ageless»
Bet blir vanskeligere å kategorisere 
kundene basert på alder. 
Babyboomers har f.eks. mye mer til 
felles med Milleniums når det gjelder 
tankesett og verdier enn tidligere. Vi 
må derfor utvikle universelle 
produkter som i større grad treffer alle 
aldersgrupper.

Handelen befinner seg i en transformasjonstid som i stor grad er preget av endret forbrukeradferd.  Den 
nye adferden er spesielt drevet av de nye generasjonene Z og X, men også Baby Boomers som tilpasser 
seg adferden til yngre generasjoner.  

https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
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NHO har på vegne av sine 27.000 medlemmer fremforhandlet svært gode medlemsfordeler som 
kommer deg til gode – om de brukes.

Den viktigste fordelen som medlem er gratis tilgang på NHOs 120 advokater og jurister innen arbeidsrett, lønn og HMS 
(vakttelefon 476 87 384) og vår digitale arbeidsportal (www.arbinn.no)

NHO har mange medlemmer som sparer inn sin kontingent flere ganger gjennom å bruke de medlemsfordelene man har i 
NHO/NHO Service og Handel.  Gjennom NHO får du nemlig tilgang til over 130 leverandører som gir deg svært gode 
betingelser og hvor noe også gir årsbonus ved stort volum. Som et eksempel får butikker som skal skifte lys 45% rabatt på 
leddbelysning. 

I tillegg til NHO Forsikring og NHO Pensjon som er blitt en stor suksess har vi nedenfor noen fler av våre leverandører:  

Husk dine medlemsfordeler? 

Flere medlemsfordeler finner du her

NHO Service og Handel
Bransjeforening Handel

www.nhosh.no/bransjer 

Bransjedirektør Leif Bache-Mathiesen

Mobil: 911 08 104
E-post: lbm@nhosh.no

Viktige møteplasser:

21. Nov 2019 Handlekraft 2019, The Hub Oslo

08. Jan  2020 NHOs Årskonferanse 2020 Oslo Spektrum

12. Jan 2020 NRFs Retail Big Show New York

16. Feb 2020 EuroShop 2020 Düsseldorf 

http://www.ishavskraft.no/bedrift/http:/www.ishavskraft.no/bedrift/
http://www.coca-cola.no/
https://www.diplom-is.no/
http://www.nortekstil.no/
http://tamigo.no/
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/arkiv-medlemsfordeler/
http://www.bemanningsbransjen.no/
https://www.nhosh.no/arrangementer/2019/handlekraft2019a/
https://www.nho.no/her-er-nhos-arskonferanse-2020/
https://nrfbigshow.nrf.com/
https://www.euroshop-tradefair.com/

