
 
  

Maksimer kundeopplevelsen 
av leveransen  
– hele veien hjem til kunden! 

 

 

Jenny  



Huvudrapport: 400 mätpunkter på nordisk ehandel 

Julhandeln 

 Jämförbart över tid och mot amerikanska mättal 
 

MYSTERY ESHOPPER APPENDIX Delivery Matters 

Bilaga: ca 40 mätpunkter 

Samarbete: Nordic eCommerce Knowledge -Bring 

MYSTERY ESHOPPER 

Julhandel & febr-april  

Nytt i år = testat även hemleveranser! 

Nordic eCommerce Knowledge 



VAL AV 
LEVERANSSÄTT 



4 % av amerikanska e-handelssidor 

29% 
Ett leverans-

alternativ 



46% 
Brevlåda 

(32% förra året) 

84% 
Utlämningsställe 

(80% förra året) 

43% 
Hämta i butik 

(48% förra året) 

53% 
Hemleverans 

(57% förra året) 

11% 
Samma dag 

(10% förra året  
tillsammans) 

21% 
Kvällar och helger 

(10% förra året  
tillsammans) 



INFO OCH 
FLEXIBILITET  

I KASSAN 
 



*Siffrorna baseras på de som erbjuder utlämningsställen. 

35% 
Erbjuder valfria 

utlämningsställen 







*Siffrorna baseras på de som erbjuder utlämningsställen. 

60% 
Uppger tid för 

leverans i kassan 

53% 
Hemleverans 

20% 
Går välja tidsspann 

i kassan 







ATT TA EMOT  
OCH RETURNERA 



Brevet från Bokus 
kunde inte delas ut. 
Finns nu att hämta 
hos ICA Nära 
Skogsbacken, 
Skogsbacken 22-24. 
Uppge: B0197. 
Hämtas senast 
2016-01-13.  

tors 7 april. 16.06 





* Siffrorna baseras på de som erbjuder hemleverans. 

5% 
5 timmar 

11% 
Inga tidsfönster 

34% 
4 timmar 

21% 
8 timmar 

27% 
2 timmar 

2% 
3 timmar 



Vi har försökt att 
leverera ett paket 
till dig idag, men du 
var inte hemma. 
Ring oss på XY-
ZXYZXY för att boka 
en ny leveranstid.  
 
Mvh 
Logistikbolaget 



35% 

Erbjuder kunden 
förifyllda 

returlappar 

51% 

Låter kunden 
returnera  

i butik 









16% 

Fick utvärdera 
hemleveransen 

efteråt 



TÄNK PÅ 

Uppge leveransmetod, leveranstid och leveranspris i kassan.  

Lyft fram om du levererar till brevlådan. 

Låt gärna kunden välja utlämningsställe, tidsfönster 
och inbärning. 

Gör dina hemleveranser mer förutsägbara, genom tydlig info i 
kassan, i orderbekräftelse och aviseringar. 

Förtryckta returetiketter och bra info i paketet gör skillnad  
på kundupplevelsen. Tänk även på större paket! 
 
Fråga kunden vad de tyckte! 



  www.bring.no/netthandel 

FLEXIBILITET 
KOMMUNIKA-

TION MED 
KUNDEN 

PRESENTATION  
AV PRIS  

I KASSAN 

HUVUD- 
ARGUMENT 

PÅ  
STARTSIDAN 

visit 



TACK! 

 
JENNY LINDER 
 

Marketing Manager 
eCommerce Sweden Bring 
 

Jenny.linder@bring.com 

@jempalin 

 


