
Hovedsaklig under 40 år
Frequent shoppers handler fysiske varer 
på nett mer enn flere ganger pr mnd

Hovedsaklig over 40 år
Occasional shoppers handler fysiske varer 
på nett flere ganger pr kvartal

HVORFOR VELGER DU Å HANDLE I BUTIKK? 

FREQUENT OG OCCASIONAL SHOPPER 

GODE MOBILSIDER BLIR MER OG MER VIKTIG FOR Å NÅ KUNDENE

Kunder er ikke like - det å kunne personalisere budskap, tilbud og være relevant 
i alle kanaler kan være nøkkelen til fornøyde kunder og mer salg.  

Hva får kundene til å handle på nett?

BRING RESEARCH

       TIPS OG RÅD

  Gjør det enkelt å søke/navigere og 
gjennomføre kjøp både på PC og mobil

  Gode og enkle returløsninger – gir enkelt 
mulighet for å se/føle på uten risiko

  Bruk ny teknologi for å kjenne/klemme online 
– f. eks prøve klær virituelt på egenkropp

  Vit hva dine konkurrenter gjør - det gjør 
kundene dine 

  Vær tydelig på leveringstid og ha gjerne 
ett ekspresstilbud

Tallene er hentet fra kvartalsundersøkelser blant norske forbrukere, gjennomført i samarbeid med IPSOS i Q4 -2016

35 %
... av alle som handler fysiske varer 
på nett er Frequent shoppers

36 %
... av alle som handler fysiske varer 
på nett er Occasional shoppers

Felles:
50/50 kvinner – menn
7 av 10 samboere/gift
9 av 10 har gymnas eller høyere utdannelse

       HAR FORSKJELLIG ADFERD

  Det er ikke stor forskjell i demografi på Frequent og Occasional shoppers 
– men de har forskjellig adferd.

  For nettbutiker er det viktig å vite hva målgruppene legger vekt på når de 
beslutter hvor de skal handle.

  De som handler frequent er erfarne nettshoppere som kjenner nettets 
transparens og de legger vekt på å gjøre gode kjøp og få  varen raskt levert.

  Occasional shoppers blir mer usikre og har større behov for råd/service 
og å kjenne/ta på varen.

Tilgjengelig/nærhet
10 %
10 %

19 %

39 %

Ville ha varen med en gang

Mulighet til å ta/se/føle på

23 %

31 %

HVORFOR VELGER DU Å HANDLE PÅ NETT?

occasional shopper

Bedre utvalg

8 %

20 %

28 %

Enkelt, praktisk, fleksibelt

Tilgjengelighet

44 %

Økonomi/billig/rabatt/gavekort

13 %

17 %

22 %

50 %

65 % søker på PC 
68 % kjøper på PC

29 % søker på nettbrett 
17 % kjøper på nettbrett

22 % søker på nettbrett 
14 % kjøper på nettbrett

26 % søker på mobil
15 % kjøper på mobil

41 % søker på mobil
29 % kjøper på mobil

61 % søker på PC 
57 % kjøper på PC

Occasional shoppersFrequent shoppers

frequent shopper

occasional shopperfrequent shopper



HVA SKAPER TILLIT HOS NYE KUNDER? HANDLEVANER FYSISK BUTIKK VS NETTHANDEL

BRING RESEARCH

HVORFOR VALGTE DU Å GJENNOMFØRE KJØP I FYSISK BUTIKK?

       TIPS OG RÅD

  Gode bilder/videoer samt produktbeskrivelser

  Ha rask og effektiv kundeservice for å gi kunden 
utfyllende informasjon når de blir usikre

  Informer kunden enkelt om dine vilkår tidlig 
i kjøpsprosessen

  Skap tillit ved å la kunder rate/anmelde 
dine produkter

       STORT POTENSIALE I ALLE BRANSJER

  Ehandel har et stort vekstpotensiale. Se til de bransjer som har stor 
markedsandel og lytt til kundene.  

FANT VARE PÅ NETT, HANDLET I FYSISK BUTIKK

4/10 Har sett en vare på nett, 
men handlet i fysisk butikk. 

Bring Norge @bring_e-handel Bring Ecommerce bring.no/netthandel

Klær
64 %

83 %

29 %

44 %

45 %

Sportsutstyr

Småelektronikk

Personlig pleie

48 %
45 %

85 %

17 %
trengte 
veiledning

27 %
trengte 
veiledning

64 %
få den med 
en gang

43 %
vil se/
teste

66 %
få den med 
en gang

57 %
vil se/
teste

handlet i fysisk butikk - 3 siste mnd

handlet i fysisk butikk - 3 siste mnd

handlet på nett - 3 siste mnd

handlet på nett - 3 siste mnd

Frequent shoppers

Klær
36 %

87 %

16 %

25 %

43 %

Sportsutstyr

Småelektronikk

Personlig pleie

48 %

80 %

38 %

Occasional shoppers

frequent shopper
occasional shopper

40 %

11 %

14 %

12 %

Brukeromtaler/
anmeldelser

Trygghetssertifisert/ 
gode betalingsløsninger

Gjør undersøkelser/
googler

Anbefalinger 
fra venner/bekjente

Kunder er ikke like - det å kunne personalisere budskap, tilbud og være relevant 
i alle kanaler kan være nøkkelen til fornøyde kunder og mer salg.  

Hva får kundene til å handle på nett?

Følg oss på: 


