BRING RESEARCH

Digtal Natives - levering og retur
Natives er kunder under 30 år og Immigrants alle over 30 år. Natives kommer
til å forme fremtidens kundekrav og vi ser på hva som er viktigst for dem.
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Viktigst når de velger nettbutikk:
1. God produktinfo/bilder
2. Har tillit til nettbutikk
3. Enkel betaling
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HVA GJØR RETURER ENKLE?
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TILBYS IKKE DE FRAKTALTERNATIVENE DE ØNSKER

Viktigst når de velger nettbutikk:
1. Lav pris på varene
2. God produktinfo og bilder
3. Har tillit til nettbutikk
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HANDLER MER FOR Å OPPNÅ FRI FRAKT
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Kilde: Tallene er hentet fra kvartalsundersøkelser av nordiske nettshoppere i 2015/2016 i samarbeid med IPSOS
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HVA BETYR DETTE FOR DIN NETTBUTIKK?
Digital Natives er erfarne nettshoppere med
tydelige krav til både levering og retur. Hva de kjøper
spiller inn på hvordan de vil ha det levert og returbehov.
Forskjellen vi ser mellom kjønnene er hovdesaklig basert
på hvilke varer de kjøper. Flere kunder fikk ikke det
leveringsalternativet de foretrekker og hovedårsaken
er at nettbutikkene ikke tilbyr det. Nettbutikker bør
teste ut og tilby flere leveringsalternativ for å
tilfredstille kundenes behov.

Natives både returnerer og lar vær å returnere vare
de ikke var fornøyd med oftere enn Immigrants. Hovedårsaken til returer er feil størrelse/passet ikke. For å
minke antall returer bør nettbutikkene investere i kvalitet
i informasjon og gode bilder. Dette vil skape tillit hos
kundene og gi deg gjenkjøp. Gjennom å ha en enkel retur
med ferdigutfylte returetiketter gir du dine kunder en
god kjøpsopplevelse. Du minimerer risiko for å få en misfornøyd kunde som har beholdt en var hun/han ikke var
fornøyd med. En enkel returløsning er god kundeservice.

TIPS OG RÅD
 Gi tydelig informasjon om levering og retur tidlig i kjøpsprosessen
 Tilbyr du fri frakt med vilkår, gi kundene beskjed tidlig i prosessen
 Test ut og sørg for å ha de leveringsalternativene kundene foretrekker
 Skap tilit og sørg for å ha høy kvalitet på informasjon og bilder for å minimere returer og få gjenkjøp
 Ha enkel returløsning med ferdigutfylte returetiketter
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