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Stortingsmeldingen om handelsnæringen
Handelen har fått sin første st. melding som gir et godt
bilde av nåsituasjonen med et signal fra
næringsministeren om at man nå må gire opp arbeidet
med å gi varehandelen konkurransedyktige betingelser.

Regjeringen foreslår 39 tiltak for omstilling og bærekraftig
vekst i varehandelen som har undertittel – når kunden
alltid har nett. Dette betyr:
At reguleringer fra myndighetene legger til rette for at
næringen kan utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller
At norsk handelsnæring står rustet til å utnytte de
muligheter som netthandel gir til å konkurrere på det
internasjonale markedet.
At satsing på digital kompetanse – både i utdanning og i
etterutdanning – fortsetter, slik at norsk næringsliv og
varehandel kan utvikle og ta i bruk ny teknologi
En streng konkurranselov som håndheves effektivt av
konkurransemyndighetene.
En innovasjonspolitikk som bidrar til nye løsninger som
ellers ikke ville blitt utviklet og som stimulerer til økt
konkurranse og nyskapning.
At næringen utvikler bærekraftige forretningsmodeller,
bidrar til sirkulær økonomi og til at forbrukere tar
miljøvennlige valg.

350-kronersgrensen faller i 2020
Etter mye arbeid direkte og gjennom vårt
samarbeid i Grensehandelsalliansen har vi
endelig fått gjennomslag for at 350 kroners
grensen fjernes 1.1. 2020. Vi mener likevel at
denne grensen bør fjernes nå da det haster,
men er likevel glad for beslutningen.
Ved en fjerning av grensen vil nordmenns
forbruk vris mot kjøp av norske varer og
tjenester. Våre beregninger viser at en slik
vridning vil øke sysselsettingen i Norge med
anslagsvis 1 700 årsverk i 2020.

Godkjent høringssvar leveres av oss før den 12. februar.

NRF Retail Big Show 2019 - verdens største møteplass for Handel
Den 12.-15. januar gikk en av verdens største
møteplasser for handel av stabelen i New
York City. Konferansen hadde mer en 100
foredragsholdere hvor 40.000 mennesker
besøkte Expo-området daglig. Det var også
områder som Retail Innovasjon Lab,
Customer Experience og Digital Expo hvor
det var mye spennende å se og høre. Kort
oppsummert var AI, maskinlære, last mile og
heldigvis kundeopplevelse og ansatte viktige
hovedføringer gjennom hele konferansen.
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NHOSH sender en advokat til Brüssel – EU’s digitale agenda
Vi ser det som viktig å være tettere på det som skjer i EU og vi har derfor fått gjennomslag for å
utplassere en av landsforeningens advokater på vårt Brüsselkontor for å bl.a. følge opp våre saker bedre.
Vi har svært mange saker i EU som
påvirker norske forhold som vi
dessverre ikke alltid kan påvirke.
Gjennom å ha en av våre advokater
representert vil vi i hvert fall være
raskere på enn å kun jobbe fra Norge.
Saker som er viktige fokusområder er
EU’s digitale agenda hvor vi vil ha fokus
på følgende:
EU's digitale agenda
Digital Single Market strategien (DSM)
som ble lagt frem i mai 2015 er til
store deler gjennomført, men det
gjenstår fortsatt et antall forslag som
enda ikke er ferdig behandlet. Vi har
en oversikt som kan sendes ut over
status i prosjektene om dette er
ønskelig.
Forbrukerrettigheter
EU jobber med oppdaterte og nye
regler for forbrukerkontrakter for

online/offline og distansesalg av varer
samt salg av digitale ytelser. Her har
det vært noen utviklinger de siste
ukene før jul, og det nærmer seg nå
slutten på behandlingen av de to
lovforslagene som ble lagt frem av
Europakommisjonen i desember 2015.

internasjonalt rammeverk som ikke
bare bygger på EU-lovgivning. Vårt
kontor har bedt BusinessEurope sjekke
status på dette arbeidet. Vi har avtalt
et møte med Samferdselsdep. som
eier medlemskapet i UPU gjennom
posten.

Geoblokking:
Frist for implementering av
forordningen var 3. desember i fjor.
Dermed skal loven nå være iverksatt i
nasjonal lovgivning i medlemslandene.
Så vidt jeg vet har lovteksten enda ikke
blitt tatt inn i EØS-avtalen, men den er
merket som EØS-relevant og vi kan
regne med at den vil bli tatt inn i EØSavtalen.

Handelsavtaler:
Handelsavtalen med Canada (CETA)
har nå tredd i kraft.
Frihandelsforhandlingene med Japan
er fullført, og planen er at avtalen skal
være ratifisert av begge partene
tidsnok til å tre i kraft fra 1. februar i
år. Ellers er det tatt opp igjen
sonderende samtaler mellom EU og
USA for å se om og i hvilken form det
evt ville være mulig å gjenoppta
frihandels-forhandlingene etter TTIP
havarerte, men det er ikke sikkert
dette vil føre til noen mere konkrete
initiativ.

Postavtalen (UPU) med bl.a. Kina:
Svaret fra vårt Brüsselkontor her er at
de ikke har fått noe nytt rundt denne
problemstillingen da dette er et

Nedgangen i desember skyldes i stor grad 350 kroners grensen
I hht detaljhandelsstatistikken fra SSB Svikt før jul
flere store bransjer blant annet
ser vi en nedgangen i desember som Mye mer av julehandelen enn
bommet på sine kampanjer under
føyer seg inn i en nedadgående trend tidligere foregikk i november. Dette Black Friday. Vi har nå salg hele året i
for detaljhandelen som har vart et er svært overraskende med tanke på alle kanaler, kundene er tilbudstrette
halvt år. Vi tror mye av årsaken er
netthandelens årlige vekst de siste og det er derfor ingen tvil om at vi
350-kronersgrensen som derfor må årene.
derfor må konkludere med at 2019
fjernes nå i forbindelse med revidert - Vi ser at forbrukeren har fått langt blir et krevende år for norsk
budsjett og ikke 1. januar 2020, slik flere kanalvalg, er blitt mer
varehandel.
Regjeringen har lagt opp til.
kunnskapsrike og kritiske til tilbud.
Dette har vært en medvirkende årsak
til at selv store omsetningsmaskiner i
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Butikk besøk i New York City
Som de fleste vet som har vært i NYC så
er byen et mekka for innovative
shopping konsepter, ny tenkende design
og en by for pop ups. I forbindelse med
NRFs konferanse og expo i midten av
januar trålet jeg Manhattan i bitende
kulde i håp om å finne spennende
konsepter og ellers se hva de beste gjør
for å holde på kundene.
I år har mange brands både innen husholdning
og tøffe nye start-ups presentert nye
spennende og innovative konsepter. Fra store
og skinnende nye flaggskip til små urbane og
nytenkende butikker som tørr å gå nye veier
viser at NYC er en smeltedigel av det som
skapes innen det globale retail bilde.

Eataly, 33 W 23rd St, NYC
Den største opplevelsen var Eataly NYC
Flatiron på 200 5th Ave. Om det er noe jeg vil
anbefale alle som er glad i Italiensk mat å
oppleve er pulsen på spisestedet Eataly. Her
kombineres små intime restauranter med små
lokale dagligvarebutikker hvor du kan handle
ferske og lokale italienske matvarer. Ideen bak
dette konseptet var enkel: å samle alt under et
tak av høyverdig mat til bærekraftige og
rimelige priser for ALLE, feire italiensk
biologisk mangfold, og skape et uformelt,
naturlig og enkelt sted å spise, handle og lære.
Her sitter du med et glass vin, ser de skjære
parmaskinken og dele opp formagien på din
tallerken samtidig som de bak deg handler
italienske lokale dagligvarer.

.
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Forts. butikk besøk i New York City
Timberland, 511 5th Ave NYC
Denne Avenue-butikken er en opplevelsesshoppingbutikk hvor det handler om å
bringe det som er ute inn i butikken. Denne
konseptbutikken har levende trær, en grønn
vegg og værrom som hjelper deg med å se
hvordan Timberland-produkter kan utstyre
deg for dine utendørs opplevelser. Butikken
er samtidig tro mot sin merkevare og viser
respekt til omverden gjennom bruk av
miljøbevisste og resirkulerte materialer.
Denne butikken ligger på hjørnet av Fifth
Avenue og 43rd Street, rett overfor The
North Face

Nike House of Innovation 000, 650 5th
Ave Midtown
Dette er Nike's flagship store som er en
butikk du i hvert fall må besøke om du er
interessert i Retail konsepter. Her finner du
store installasjoner, opplevelseselementer
og pick-up områder. Du kan få farget dine
sko slik at du gjør de unike og du kan snakke
med PT om hva du bør kjøpe. Er du Nike
medlem har du også tilgang til Nike Expert
Studio. De har også "Scan to try" og "Shop
the look" konsepter og enkel checkout
løsning gjennom Nike sin app løsning. Må
besøkes dersom du er i NYC.

.
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Forts. butikk besøk i New York City
Levi's Time Square, 1501 Broadway,
Times Square

Dette er så langt Levi's største butikk på
nesten 1.600 m2 fordelt på 4 etasjer.
Denne butikken går helt nye veier når
det gjelder design, produktsortiment og
omnichannel kapasitet siden åpningen i
november. Kundene opplever selgere
med mobile "kasser" som også kan få
varene levert hjem til deg om det er
ønskelig. Du vil oppleve Levi's verksted
hvor de kan reparere dine Levis,
skreddersy klær, og bærekraftige
elementer som f.eks. kleshengere som
er laget av resirkulert jeans stoff.
Tiffany, 2.22 E 57th St, NYC, trump
tower
Ellers kan også et besøk i ærverdige
Tiffany i Trump Tower være verdt tiden,
selv om ikke alle har lommebok til å
handle der. Butikken er også
hovedkontoret til Tiffany hvor du på det
meste kan oppleve over 50 selgere pr
etasje. De fleste besøker bare 1 etg.,
men jeg anbefaler alle å også besøke de
andre etasjene. Tiffany har utfordret sitt
gamle konsept ved at de har åpnet en
kafe i 4 etg. som er blitt en av de mest
populære i NYC som har medført at du
må bestille bord 2 mnd. i forveien. De
har også avdelinger hvor de viser frem
sine smykker uten glass monter, hvor du
kan ta på produkter til over 50'. De har
utvidet sin produktportefølje med
husholdnings artikler, møbler og et lite
drivhus i Sterling sølv til 100'. De har
ellers flere store VIP avdelinger hvor de
beste kundene i ro og mak kan nyte
bobler og mat kombinert med kjøp av
sine smykker. Skal du en tur innom bør
du også se på Tiffany diamanten som
kun 2 personer har båret, bl.a. Audrey
Hepburn. Vurderer du å besøke Tiffany
så haster det da de i løpet av våren
stenger butikken i over 1,5 år for å pusse
opp lokalene ytterligere.
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Forts. butikk besøk i New York City
Microsoft Flagship Store, 677 5th Ave,
NYC

Microsoft har som kjent gjort sin formue
på programvare. De har nå gått mer mot
hardwareprodukter som Xbox,
Surfacetablets og bærbare
datamaskiner. Butikken har 4 etasjer,
hvor de 3 første presenterer produkter,
kombinert med opplærings- og service
soner. Spennende butikk, full av
teknologi og har en heis mellom
etasjene som på reisen presenterer
produktene på sine skjermer. Det er
ingen tvil om at gaming er det store
satsningsområde hvor øverste etasje har
flere gaming-rom som man også kan leie
til lukkede selskaper. Gamingen kan
streemes og spillerne kan også bruke et
filmstudio hvor de kan gå inn i selve
spillet.
Andre butikker du bør besøke i NYC
Amazon 4 Star, 72 Spring St., SoHo (4)
Et data drevet Retail konsept som kombinerer
Amazons mest omsatte produkter på
Amazon.com hvor du som kunde kan betale
direkte på Amazons app.
Covergirl, 174 W 48th St, Time Square (1)
Teknologi inspirert konsept innen skjønnhet
segmentet som går under beskrivelsen "reality
glam stations. Spennende butikk på Times
Square som har mye belysning og
kommunikasjon som begeistrer den unge
kundegruppen som bygger oppunder "I' am
what I make up"
M&J Trimming, 1000-1018 6th Ave, NYC
Zara, 500 5th Ave, NYC
Nirvana Designs, 100 W 39th St, NYC
Urban Outfitters, 520 5th Ave, NYC
Macy’s, 101 W 34th ST, NYC
American Eagle Outfitters, 1544 7th Ave, NYC
Forever 21, 1520-1530 Broadway, NYC

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384

Nyhetsbrev for HANDEL 1/2019

7

Er du klar over dine medlemsfordeler?
NHO har på vegne av sine 26.000 medlemmer fremforhandlet svært gode medlemsfordeler som
kommer deg til gode – om de brukes.
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:

Flere medlemsfordeler finner du her

Holmenkollstafetten 2019
Lørdag 11. mai
Etter suksess i fjor inviterer vi på nytt våre medlemmer
til å delta på Holmenkollstafetten for NHO Service og
Handel. Vi stilte miks lag i fjor hvor vi hadde det veldig
moro. Ønsker du å bli med på vårt store HMS tiltak så gi
meg beskjed. Vi sier først til mølla om det skulle bli stor
pågang. Send meg en epost om du er interessert som
du finner nedenfor.

Bransjeansvarlig Handel
Leif Bache-Mathiesen
E-post: lbm@nhosh.no
Telefon: 911 08 104
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