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Levering er relevant i hele kundereisen
Levering er en viktig del av den totale kundeopplevelsen ved et nettkjøp. Slik kan du tilby
levering som er relevant for dine kunder.

GODE LEVERINGSMÅTER ER VIKTIG

DETTE PÅVIRKER VALG AV LEVERINGSMÅTE
Min hverdagssituasjon
30 %

34 %

Menn
Kvinner

Varetypen

7/10

37 %

28 %

nordmenn sier at gode leveringsmåter er en av de
viktigste faktorene ved valg av nettbutikk. Det er
viktigere enn fri frakt og fri retur.
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VIL VELGE MELLOM FLERE LEVERINGSMÅTER
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AVBRYTER VED HØY FRAKTPRIS
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La ikke prisen bli en
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SLIK VILLE DE VALGT
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fikk levert
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ville valgt
hjemlevering

Tallene er hentet fra Brings kvartalsundersøkelser av nordiske forbrukere, gjennomført i samarbeid med IPSOS i 2015/2016.

fikk levert i
postkassen
ville valgt
postkassen

Tilby flere leveringsmåter,
som er tilpasset dine
produkter og kunder

RELEVANTE LEVERINGSMÅTER – HVA BETYR DET FOR DIN NETTBUTIKK?
Leveringen er en viktig del av den totale kjøpsopplevelsen
når en handler en vare på nettet. Norske kunder er opptatt av levering når de handler på nettet og mener at
gode leveringsmåter er en av de viktigste faktorene ved
valg av nettbutikk.
Kundene sier at de ønsker å velge mellom flere og mer
relevante leveringsmåter enn hva de opplever at norske

nettbutikker tilbyr i dag. Hvilke måter som er relevant for
kunden er avhengig av blant annet varetype, fraktprisen
sett i forhold til varens verdi, og kundes hverdagssituasjon.
Å tilby kundene valget mellom flere leveringsmåter blir
derfor stadig viktigere. Leveringen må oppleves relevant
for kundene dine. Leveringen kan variere fra kunde til
kunde, og fra kjøp til kjøp.

TIPS OG RÅD – SLIK BLIR DIN LEVERING RELEVANT FOR KUNDENE
Tilby flere relevante leveringsmåter i nettbutikken, og test ut hvilke dine kunder foretrekker.
Kundene vil ha fleksibilitet, enkelhet og selv velge levering som er tilpasset deres behov og preferanser.
 ostkassen er en attraktiv kanal for kunder. Har du produkter som passer i postkassen, gi kundene det alternativet
P
og kommuniser det tydelig.
 i kundene mulighet til å kjøpe seg opp i servicegrad på leveringen, f.eks. hjem- og ekspresslevering. Det er mer viktig
G
at det ikke oppfattes som for dyrt eller at det er et for stort gap mellom prisene på de ulike leveringsmåtene.
 est ut hvordan du kan prise de ulike leveringsmåtene, for eksempel som en tilleggspris, i stedet for å oppgi
T
totalpris. Ta utgangspunkt i den vanligste leveringsmåten og tilby andre måter med et pristillegg.
 ær tydelig og transparent om fraktpris og leveringsmåte også før kunden kommer i kassen. Beskriv hvordan,
V
hvor og når varen leveres. Legg gjerne informasjon om leveringen på produktsiden, slik at du unngår at kunden
blir overrasket når de kommer til kassen og dermed avbryter kjøpet.

FØLG BRING NORGE

@bring Norge

Bring Ecommerce

bring.no/netthandel

