
E-HANDEL, M-HANDEL OCH 

OMNICHANNEL 



• Grundades 1957 

 

• 117 butiker i Sverige 

  

• 4 butiker i Norge 

 

• Sveriges ledande varumärkeskedja. 

Erbjuder mix av egna och externa 

varumärken 

 

• Kundklubb med 500 000 lojala kunder 

som står för stor del av vår omsättning 

OM MQ 

 
 



TILLBAKABLICK PÅ E-HANDELN 

• Hösten 2010 smygstartades e-handeln 

 

• Hösten 2011 utformades vår 

multikanalsstrategi 

 

• Maj 2012 lanserades ny e-handelssajt 

  

• Juni 2012 mobilsajt 

 

• Hösten 2012 flyttade till centrallager 

 

• Mars 2013 uthämtning i butik 

 

• November 2013 digitala enheter i butik 

 

• Mars 2015 lansering i Norge 
 

 

 



OMNICHANNEL HOS MQ 

• Ecommerce 
 
• Omnichannel 

 
• Digitalt i butik 
 
• Content marketing 
 
• Sociala medier 
 
• Call center 
 
• CRM/Kundklubb 



MOBILEN ÄR NU STÖRST 

Mobil 

Desktop 

Tablet 



 

 

 

 

• Från 17% till över 50% på 6 månader 

 

• Cirka 40% av e-handelstransaktionerna 

• 20% mobile, 20% tablet 

 

• iPad konverterar bäst 
 

MOBILEN ÄR NU STÖRST 



VARFÖR MOBIL ÄR SÅ VIKTIGT  

• 24/7 – alltid med 

 

• Bryggan mellan online och offline 

 

• Trafik till butik 

 

• Försäljningskanal som ökar 
 



UTMANINGAR MED M-HANDEL 

• Responsiv eller mobilsajt? 

 

• Länkar – se till att ha mobil 

landningssida med samma 

url 

 

• Plattformen måste klara av 

mobil och desktop med så 

lite extra administration som 

möjligt 

 

• Börja enkelt och utveckla 

under resans gång  
 



UTHÄMTNING I BUTIK 

• Uthämtning i butik 

lanserades mars 2013 

 

• Första steget till att 

integrera e-handel 

med butikerna.  

 

• Del i vår strategi: 

Tillgänglighet 

 

• Skickas med 

butikspåfyllnad varje 

dag från centrallagret 



UTHÄMTNING I BUTIK 

FÖRDELAR FÖR KUND: 

 

• Flera uthämtningsställen 

 

• Fri frakt 

 

• Enkelt att direkt kunna 

byta 

 

• Snabbare leverans 

 

• Leverans på helger  

 



UTHÄMTNING I BUTIK 

FÖRDELAR FÖR OSS 

 

• Trafik till butik 

 

• Merförsäljning 

 

• Butik får tillgång till hela 

sortimentet 

 

• Lägre fraktkostnader 



SHOP ONLINE I  BUTIK 



• En MQ butik är i genomsnitt 

300 kvm 

 

• Olika sortiment beroende på 

storlek 

 

• E-handel har fullt sortiment 

 

• Bredare sortiment online 

 

• Med uthämtning i butik och 

digitala enheter i butik har 

butiken tillgång till hela 

bredden 

 

• Använd styrkorna med varje 

kanal 
 

 

BUTIK OCH E-HANDEL IHOP 



• Försäljningen från butik går till 

deras dagsomsättning 

 

• Bonus på alla onlineköp 

 

• Möjligheter med kund till butik 

 
 

 

 

 

 

OMSTÄLLNINGEN I BUTIK  



NU DAGS FÖR NORGE 

 
 

• Lansering 25 mars 
 
• Bredare sortiment 
 
• iPads till butikspersonal 
 
• Fri frakt med uthämtning 

till butik 
 
• Fria returer/byten i butik 

 



TACK 

 

 

 
 

Mikael Stålnacke 
@mikaelstalnacke 


