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NRF Retail Big Show 2020 i New York
Verdens største Retail konferanse gikk av staben den 12-14. januar med nærmere 40.000  
besøkende og 800 utstillere fra nesten 100 land. Dette var en stor konferanse for oss som 
kommer fra Norge.

Ønsker du som retailer å bli inspirert er dette stedet å være. Gjennom  konferansens tre dager var det 
fokus på hva retailerne gjør i det amerikanske markedet nå som Amazon har vunnet krigen og kappløpet 
globalt mellom Amazon og Alibaba. Da Amazon har endret  spillereglene må de fysiske retailerne nå 
tilpasse seg en endret kunde som forventer sømløshet i alle  kanaler og rask levering om det er i butikk, 
på jobben eller hjem til deg som kunde. "The  last mile" var et stort tema under konferansen. Dette blir 
akillessene for all handel i fremtiden. Et godt sitat  fra konferansen om denne situasjonen var fra Steven 
Dennis fra SageBerry Consulting som sa: Du kan  ikke stoppe bølgen, men du kan lære å surfe.

Store navn som Amazon, Alibaba, Microsoft, Walmart, Starbucks, Target, Under Armour og Nordstrom  
delte alle sine historier og suksessoppskrifter. I tillegg til teknologidrevet innovasjon var en viktig  
fellesnevner fokus på kundeopplevelse og nærhet til kunden. Flere uttalte at også medarbeiderdrevet
innovasjon. De ansatte som sitter tettest på kunden kommer med innspill til nye konsepter. Mange har 
gode erfaringer med dette. Evnen til å tørre å teste nye konsepter med  kunden i sentrum er for mange 
viktig for å holde på kundene. Merkevarer skapes gjennom kundeopplevelser, hvor de ansatte, som har 
kundekontakt og kundekompetanse, spiller en svært viktig rolle. Dette mente mange var helt avgjørende 
for selskapets  omdømme og merkevarebygging.

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Detaljhandel falt to prosent
Handelen falt kraftig, med hele to prosent, fra november til desember 2019, viser SSBs  
detaljomsetningsindeks for desember. Verst gikk nedturen ut over sportsartikler, sko, tapeter, tepper og  
gardiner. Netthandel økte kraftig.

Trenden for 2019 er sterkt nedadgående  
siste halvdel av 2019, etter å ha passert  
toppunktet for 2019 i sommermånedene juli  
og august. For en presset varehandel er det  
dramatisk at utviklingen i den største  
julehandelsmåneden er såpass svak. Noe av  
forklaringen på fallet i desember er at som  
en konsekvens av Black Friday foretas større  
deler av julehandelen i november.

Samlet sett for året sees det en marginal  
endring, på + 0,1 prosent, for  
omsetningsvolumet til  
detaljhandelsbedriftene fra 2018 til 2019.  
Veksten de to foregående årene har vært på  
henholdsvis + 2,2 og + 0,8 prosent, så det er  
en klar svekkelse fra disse tallene. For året  
som helhet bidro netthandelen med sterkest  
prosentvis vekst av bransjene, på + 4,1
prosent. Netthandel økte 20 prosent Ser vi på desember isolert sett er det netthandel som vokser desidert mest av bransjene,  
med en vekst på nesten 20 prosent både i verdi og volum i desember 2019 mot 2018. Sportsbransjen er en av de tapende  
bransjene, med et fall på ca 10 prosent mot tilsvarende måned i fjor.

Bransjevis utvikling (kalenderjustert) desember 2019 vs desember 2018:

Sterk vekst:
Netthandel: + 19,8 % i volum, + 19,9 % i verdi  
Spill og leker: + 11,2 % i volum, + 13,2 % i verdi
Kosmetikk og toalettartikler: + 4,5 % i volum, + 2,6 % i verdi

Svak vekst:
Sport (og fritidsbåter): - 10,8 % i volum, - 11,1 % i verdi  
Sko: - 7,2 % i volum, - 8,0 % i verdi
Tapet, tepper, gardiner: - 19,4 % i volum, - 24,3 % iverdi

Bransjeforening for Handel vokser mest i hele NHO felleskapet
Clas Ohlson, med sine 90 butikker og nettbutikk i Norge,  
velger NHO Service og Handel som ny partner og blir fra 1.  
april en del av NHO-fellesskapet.

I Clas Ohlson tror vi at den som kommer nærmest kunden  
vinner. Vi ønsker å være en bransjeutvikler, og ved å bli en  
del av NHO-fellesskapet ser vi frem til å lære og utveksle  
erfaringer og kompetanse på tvers av bransjer og næringer.  
NHO har tydelige ambisjoner og mål for hvordan vi sammen  
skal løfte retailbransjen og vi ser frem til et fruktbart  
samarbeid, sier Stine Trygg-Hauger, administrerende  
direktør for Clas Ohlson i Norge.

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Menon rapport – Tjenestenæringen i Norge mot 2050
På oppdrag for NHO har Menon  
Economics sett nærmere på den  
historiske utviklingen til  
tjenestenæringene i Norge og laget  
prognoser for hvordan vi forventer  
at tjenestenæringene vil utvikle seg  
frem mot 2030 og 2050.

Prosjektet har identifisert og  
analysert viktige trender og drivere  
som vil påvirke tjenestenæringenes  
utvikling fremover.

Varehandel er definert som en egen
verdiskapningsgruppe som gir store
ringvirkninger (omsetning) til annen
tjenestenæring. (Last ned rapport)

Status politiske saker
Denne uken gikk Sportskjeden Gresvig til skifteretten og det er ingen tvil om at det nå er tøffe tak i  
varehandelen. Vi leser at varekonsumindeksen falt med over 2 prosent. Dette er kritisk da  forventningene 
lå mellom 1,5 og 1,0 prosent. At norsk varehandel har så gode rammevilkår som  mulig og ihvertfall ikke 
dårligere konkuransevilkår enn utenlandske aktører burde være en forutsetning. Det er dessverre ikke
tilfelle. Det er derfor bransjeforening Handel aktivt jobber med følgende saker:

Rett før jul kom Lov om god handelsskikk til Stortinget fra regjeringen og skal behandles i løpet av våren 2020.  
Det er en viktig milepæl i arbeidet for å få bedre konkurranseforhold i verdikjeden. En verdikjede som utfordres  
av at grensehandelen aldri har vært høyere, og nå vokser fem ganger mer enn det norske dagligvaremarkedet  
samtidig som andre varer og tjenester også vokser. Et grensehandelsbarometer skal på plass i løpet av Q1. 
Grensehandelsalliansen vil fortsette å legge press på at mer må gjøres for å redusere den grensekryssende handel
som skyldes høye fiskale avgifter i Norge.

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært vår kampsak nummer én over flere år.
Dette er helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid. 350-kronersgrensen blir fjernet 1.januar 
2020  for næringsmidler og 1.april 2020 for andre varer. Dette er en gledelig seier, men vi fikk helt uten forvarsel 
en 3.000 kr tollfrigrense på tekstil som vi i 2020 skal jobbe for å få fjernet.

Utover dette har vi jobbet løpende med følgende politiske saker:
- Prisdiskriminering i dagligvare og storhusholdning
- Grensehandel til Sverige,
- Forslag om Franchiselov (ved et regjeringsskifte)
- Geoblocking og EUs digitaleagenda
- Postkonvensjonen EU og Kina
- Svinn og sikkerhet i varehandelen
- Alkoholsalg på nettet

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

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-84-Tjenesten%C3%A6ringene-mot-2050-1.pdf
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Butikk-besøk i New York City
I forbindelse med NRFs Retail konferanse i  
NYC var det naturlig å se på hva som var nytt  
av Retail konsepter i byen. New York er som  
kjent et mekka for innovative butikker,  
ikoniske shoppingsenter, ny tenkende design  
og konseptbutikker.

Det er alltid spennende å komme til en by hvor  
merkevarer og forhandlere tester ut nye  
butikkonsepter, design og ikke minst nye produkter.  
Her lanseres livsstils tjenester som skreddersøm,  
kafekonsepter i butikk og Gaming hvor merkevarene  
kommer tettere på kundene.

Puma’s Flagship, 609 5th Ave, NYC
Dette er Puma’s første fysiske butikk i NordAmerika  
som er lokalisert like ved både Nike og Adidas i  
Midtown.

Med nesten 1700 kvm har Puma skapet en unik  
opplevelsesbutikk med 2 Gaming soner hvor du kan  
oppleve både Pumas samarbeid med BMW på en  
formel1 bane og spille basket med de beste lagene.  
Dette kombinert med en kafe sone, Puma x You -
sone hvor du får skreddersydde tekster på de  
klærne du kjøper i butikken. Butikken er ellers  
spekket med interaktive soner, store skjermer  
gjennom 2 etasjer hvor du bl.a. kan gå igjennom  
hele Puma sin historie. Fasaden i glass er spesielt på  
kveldstid ikke til å unngå da den lyser opp  
omgivelsene og er synlig fra langt hold. Kunden kan  
se produktene i forskjellige farger gjennom iMirror  
løsninger hvor RFID gjør at når du står i  
prøverommet kan du i speilet velge alternative  
farger og størrelser. Du kan også trykke på en knapp  
og få hjelp av betjeningen.

Nyhetsbrev for HANDEL1/2020

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Forts. butikk besøk i New York City
Amazon Go, Bryant Park 476 5th Ave  
og Rockefeller-senter 16 W 50str

Om man er opptatt av varehandel så kan du  
ikke være i NYC uten å ta en tur innom en  
Amazon Go butikk. Vi besøkte flere og etter  
å ha lastet ned Appen må vi bare bøye oss i  
støvet for hvor enkelt det er å handle i  
butikken. Du går inn ved å registrere deg  
med en QR kode, for så å plukke de varene  
du ønsker, for så å gå rett ut uten noen  
form for check-out. Kvitteringen får duetter  
noen få minutter på mobilen. Beløpet på  
kvitteringen var også helt riktig selv om vi  
forsøkte å lure sensorene og kameraene  
ved å ta ut, sette tilbake på feil sted fra  
forskjellige steder og vinkler. I tillegg hadde  
begge butikkene en sone utenfor med  
Micro ovn, bestikk og det du trenger for å  
spise on-the-go. Ser man ellers godt på  
bilde så er det i taket flere hundre  
kameraer og sensorer som tilsier store  
investeringer og derfor forbeholdt små  
convenience butikker.

Nike House of Innovation 000, 650 5th  
Ave Midtown

Dette er Nike's flagship store som er en  
butikk du også bør 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.

Starbucks Reserve, 41-69 9th Ave

Ønsker du deg en unik kaffe opplevelse,  
men kunnskap og atmosfære på toppenkan  
jeg på det varmeste turen innom Starbucks  
sitt Roastery.

Dette er en teatralsk og eksperimentell  
Starbucks kafe. Her kan du velge forskjellige  
kaffe stasjoner, velge bønner og få overført  
kompetanse ved at baristaen tar deg steg  
for steg fra bønne til servert kaffe.

I tillegg er det både en bar hvor de brenner  
bønnen før den kvernes/traktes samt en  
butikk hvor du får kjøpt Starbuckseffekter.

Nyhetsbrev for HANDEL1/2020

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Forts. butikk besøk i New York City
20 Hudsons Yards Shop

En tur ned til Hudson Yards som har et  
av de nyeste shoppingområdene på  
Manhattan er også verd besøket.

I tillegg til å ta en tur opp i utkikkstårnet
«The Vessel» er det mange godbiter for  
en retalier i dette området og skal jeg  
trekke frem 3 konsepter så vil det være:

Neiman Marcus, Hudson Yards, NYC

Dette er NYC første Neiman Marcus  
varehus og den er spektakulær over3  
plan på totalt hele 17.000 kvm.

Denne butikken skaper en helt ny  
kundeopplevelse innen luksusprodukter  
hvor de kombinerer digitale og fysiske  
kundeopplevelser. Dette gir fort mange  
såkalte Insta-øyeblikk som spres på  
SoMe og gir mye omtale. Helt klart verd  
et besøk.

B8ta, Hudson Yards, NYC

Dette er butikken designet for å  
utforske, prøve og kjøpe helt nye tech-
produkter. B8ta mener alt for få  
innovasjoner når kundene tidlig og tilbyr  
derfor produsenter å selge gjennom  
B8ta sitt konsept. Veldig god service i  
butikken og den var full av GenX/Z og  
Millennias – verd besøket

VAN LEEUWEN ICE CREAM, HY, NYC

Dette var en liten iskrembar med en  
lang, lang kø utenfor. Det spesielle med  
denne butikken er at de bl.a. selger  
vegan-is laget av organisk cashew melk,  
kokosnøtt melk/olje og organisk ren  
cocoa smør og carob bønner.

Fra en gul Is-bil i NYC har denne  
hjemmelagede isen fra Brooklyn tatt  
NYC med storm. Fantastisk god is,  
lekene lokaler, god service, men alt for  
lang kø!!

Nyhetsbrev for HANDEL1/2020

Trenger du HR support/advokathjelp – ring: 476 87 384
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Nytt bransjestyret i Handel
Bransjeforeningen vokser og derfor utvides styret til 8 styremedlemmer fordelt  på netthandel, 
faghandel og dagligvare. Nytt styre er som følger:

Hold av datoen – 2 juni 2020

2. Juni i Næringslivetshus

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

Vi jobber nå med å lage en spennende Trendkonferanse hvor vi jobber med en del pennende  
foredragsholdere som vi regner med å ha på plass i løpet av kort tid. Så snart et program er klar  
sendes det ut sammen med en påmeldings link, men hold gjerne av datoen nå!

Dersom du har innspill til tematikk eller tips til gode foredragsholdere må du gjerne gi meg dette  
på lbm@nhosh.no

mailto:lbm@nhosh.no
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Vi venter nå stagnasjon i bedriftsinvesteringene neste år.  
Sammen med mye lavere vekst i oljeinvesteringene og  
deretter fall, vil dette bidra til å trekke ned veksten inorsk  
økonomi fremover. Vi anslår nå en vekst i Fastlands-BNP  
på 2,3 prosent i 2020 fallende til 1,7 prosent i 2021-22.
Dette tilsier at ledigheten, som nå synes å ha sluttet åfalle,  
vil kunne øke litt på et par års sikt.

Til tross for et stadig svakere bilde rundt oss, går det  
ennå relativt godt i norsk økonomi. Veksten i  
fastlandsøkonomien ser ut til å ende rundt 2,6  
prosent, sysselsettingsveksten rundt 1,8 prosent, som  
tilsvarer en netto tilvekst på 48 000 jobber fra 2018.  
Mye av årsaken til at norsk økonomi nok en gang går  
motstrøms, ligger i sterk vekst i oljeinvesteringene,

som ligger an til å øke med 14 prosent i år, men ogsåsterk  
vekst i bedriftsinvesteringene, selv etter flere år med  
oppgang.

Internasjonalt har 2019 vært et år preget av kriserog  
skuffelser. Handelskonflikten mellom USA og Kina er  
trappet videre opp, og er ennå uløst.
Tvisteløsningsmekanismen i Verdens handelsorganisasjon
er i ferd med å vingestekkes. Brexit er etter allesolemerker  
en realitet om halvannen måned. Kinesiske myndigheter  
har nyss gitt offentlige etater klar beskjed om at de  
heretter skal kjøpe kinesisk datautstyr. Alt dette føyer seg  
inn i et bilde av mer proteksjonisme og flere  
handelshindrende tiltak. Dette vil med stor sannsynlighet  
føre til mindre økonomisk samkvem mellom land og lavere  
potensiell vekst over tid. Men virkningene er også  
merkbare her og nå. Handelen mellom USA og Kina er ikke  
overraskende snudd fra vekst til nedgang. Takket være tett  
integrerte verdikjeder trekkes andre økonomier med. Det  
siste året har den globale varehandelen falt 1 prosent, mot  
en vekst på 5-6 prosent år/år for to år siden. Tilsvarende  
har veksten i vareproduksjonen nærmest stanset helt opp,  
og stemningen i industribedriftene snudd fra optimisme til  
pessimisme. Sammen med lavere aktivitet bidrar nær  
rekordhøy usikkerhet fremover til å holde bedriftenes  
investeringsetterspørsel tilbake.

Mer skjermede deler av økonomien trekkes også med.  
Tilsvarende har forventet vekst blitt gradvis nedjustert  
gjennom året. Vi anslår nå at brutto nasjonalprodukt - BNP
- vil øke med 1,6 prosent i industrilandene og 2,9 prosent
globalt i år. Dette er henholdsvis 0,5 og 0,7prosentenheter  
lavere enn vi regnet med for ett år siden. Den globale  
veksten er den svakeste siden 2009, i kjølvannet av  
finanskrisen.

Her er kvartalsrapporten 4/2019

NHOs kvartalsrapport 4/2019
Mye tyder på at de kjøligere vindene utenfra nå treffer norske bedrifter. I  
kvartalsrapporten er de merkbart mindre optimistiske nå. Selv om det fortsatt er flere  
optimister enn pessimister i de fleste bransjer, er nettoen gjennomgående nå mye tettere  
på null enn for bare tre måneder siden, sier NHOs sjeføkonom ØysteinDørum.

Nyhetsbrev for HANDEL1/2020

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

https://www.nho.no/contentassets/49818769ff6340dfb04bdb67ba8488c4/okonomisk-overblikk---siste.pdf


9Nyhetsbrev for HANDEL1/20202

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

Er du klar over dine medlemsfordeler?
NHO har på vegne av sine 28.000 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.

NETS/Elavon: Har denne gangen lyst til å trekke frem våre avtaler på kort transaksjoner på kredittkort (master/Visa)  
som viser seg å være svært konkurransedyktig. Vi snakker om transaksjonskostnad på rundt 0,5 kr.

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 duher

Holmenkollstafetten 2020
Lørdag 9. 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 og 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.

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

mailto:lbm@nhosh.no
https://www.nhosh.no/medlemsforhold/arkiv-medlemsfordeler/
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