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Smarte beslutninger Bisnode 16.09.2017

Mobile trender og hvordan mobile meldingstjenester vil 
påvirke kundereisen

Bent Erik Johansen – bent.erik.johansen@linkmobility.com



Kundereisen…
Alle kanaler er sømløst vevd i sammen

Jeg forventer å få dekket mine behov uansett
hvor jeg er og i det øyeblikket de oppstår. 

Jeg forventer at det er personlig

Jeg bryr meg ikke om dine interne strukturer

Jeg forventer alltid en svært god 
brukeropplevelse

. 

Master Data Management er helt avgjørende

Strukturere og forstå dataen og kombiner dette
med mobil innsikt

Automatisering er helt avgjørende for å lykkes

Og siden kundereisen oftere og oftere starter 
med søk- forstå dine Micro Moments
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Så hva F…er
micro-moments?
Og hvordan vinner du dem

Vurder de mest søkte emnene for ditt merke eller 
bransje. Ta tak i din mobil og prøv disse søkene. Er 
du der og liker det du ser?

Hvordan treffer du brukeren med din nåværende
posisjon. Dekker du behovene og hva er gapet
mobilt kontra desktop 

Er du bare der på bunnen av trakten, når folk er i 
kjøpsmodus? Eller er du der over hele spekteret av 
forbrukernes behov, ønsker og nysgjerrigheter?

De er kritiske kontaktpunkter innen
dagens kundereise og når de legges sammen, 
bestemmer de i stor grad hvordan den reisen ender.

Beslutningsprosessen har gått fra sesjoner til en lang 
rekke spurter..
- Jeg vil vite 
- Jeg vil finne ut hva som er i nærheten øyeblikk
- Jeg vil gjøre øyeblikk
- Jeg vil kjøpe øyeblikk



HJELP MEG RASKERE KJENN MEG BEDRE IMPONER MEG HVER GANG





Mobile 
Intelligence

-”Please, please! Make it personal

Innsikt er nøkkelen til å lykkes. Kunden forventer at 

du kjenner dem

Markedsførere bør skape systemer som kan målrette

markedsføringstiltak ned til den enkelte

Innsikten er allerede der ute– Ta den i bruk!

Kontekstuelle data blir bare en fordel hvis du kan 

handle på de og levere en bedre CX-opplevelse

All innsikt – offline og online må fanges

Prediktiv analyse gir kontekstrikt innhold og 

engasjement bidrar til en bedre kundeopplevelsen.



OTT tjenester som Messenger, We Chat, Viber etc har

åpnet opp for kommunikasjon mellom bedrift og

person også på eksterne plattformer

Det er også satt opp grensesnitt som gjør det mulug

for dere å benytte chat bots I kommunikasjonen også

I disse kanalene. 

Reduserte kostnader

Kombinert med dyp læring gir dette en 

kundeopplevelse som folk liker. (spesielt de yngre)

Maskinlæring og
Chat Bots





Meldings-
markedet i dag

Fra “batch and blast” til personlige meldinger

basert på innsikt og kjøpshistorikk

Lojalitetsprogrammer der all 

kundeinteraskjon er mobil

Meldinger for å støtte prosesser og skape en

bedre kundeopplevelse

Bruk av landingssider for å kunne benytte

meldinger til å kommunisere mer

kompliserte kundeinteraksjoner

Triggerbaserte meldinger

Mobil betaling og fakturering

Fra “batch and blast” til å være en del av

din markeds funnel



Ripoff and Duplicate



The World’s Preferred Destination for Convenience & Fuel
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NØKKELPERSONER FOR SUKSESS
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Kan ikke øke tiden å 

betjene en kunde

Enkelt å bruke, 

minimere tiden til 

opplæring

Redusere 

kompleksiteten i 

kundetilbudene

Hjelpe oss med å 

starte en 

engasjerende 

kundedialog

Vi ønsker å kunne 

følge opp resultatene

Gjør det real-time slik 

at vi har den siste 

kundeinformasjonen 

tilgjengelig

DE VIKTIGSTE BEHOVENE TIL STASJONSANSATTE



VIKTIGE LEVERANSER
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REGISTERINGSPROSESS – FERDIGSTILLELSE PÅ UNDER MINUTTET
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30 sek
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SUKSESS MÅLT I ANTALL KUNDER
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Tallene viser Circle K EXTRA Club kunder sammenlignet med en gjennomsnittlig kortkunde

72% 
flere besøk

44% 
høyere 

drivstoff 

volum

53% 
mer i 

butikksalg

Circle K EXTRA Club kunder har…

CIRCLE K EXTRA CLUB RESULTATER

MÅLT MOT MASTER_UTVALG GENERERER EXTRA 0,5 MRD EXTRA OMSETNING
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Kunden går til AUTOMAT og 
registrer bilskiltnummer, kort 
og mobil nummer.
(kunden belastes) 

Skiltlesning ved innkjøring

Kunden parkerer

Skiltlesning ved utkjøring

PARKERING MED SKILTLESNING 

Dagens løsning 1. gangs parkering
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Kunden kjøre ut

Skiltlesning ved innkjøring

Kunden parkerer og får en 
SMS  om parkeringen, 
registrerer seg, velger 
betalingsløsning og setter 
opp regler for recurring trekk

SMS med mobilbetaling 

PARKERING MED SKILTLESNING 

Ny løsning med mobil betaling

3 løp satt opp- ved 1,gangs registrering, repeterende parkering og for de som glemmer å betale



Dere leser bilskiltet 
ved innkjøring og 

data om eier 
hentes

Kunden parkerer

Vi henter data om eier og sender SMS med 
info

Skjema er ferdig utfylt med navn 
bilnummer etc

Manuell failover.

Kunden får en SMS 
med bekreftelse

«Kunden 

gjør sitt»

Dere leser 

Bilskilt på vei ut

Faktura sendes som 
SMS og kunden 

velger 
betalingsmåte.

Avtale om recurring
trekk settes opp

Registrer betaling,
send SMS: 

«P Gardermoen»
til 2020

Ny løsning 1 gang:
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As easy as 1-2-3-4

Betalingsside can bygges custom og inneholde verdiøkte tjenester

Initierer betaling via SMS
unik betalingsside blir

generert og URL til denne
ligger I SMS

Kunden velger
betalingsalternativ

Betalingsstatus og annen
data sendes tilbake til

utsteder

1 2 3 4
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▪ 90% respons
innen 45 minutter

▪ Raskeste betaling gjort på 11 
sekunder

▪ Eldste krav var 10 år

▪ Største beløp 19 000

▪ Eldste betaler 79 år

Case

Payment

Pay with Credit Card

Case: Intrum Justitia
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Case BMW Financial service 
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The flow
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To achieve this the On Demand Delivery platform will support a Multi messaging solution

The following messages to be supported in the  near future 

SM
S • Dominate reach 

(4,6 billion) 

• SMS instant 
attention and 
highest 
response rate 

• Text 
messages 
have a 98% 
open rate, 
while email 
has only a 
30% open 
rate

A
P

P
-P

u
sh • Lower cost 

• The user will 
sign up for DHL 
app and DHL 
can enable 
more content

Fa
ce

b
o

o
k 

M
es

sa
ge

r 
  

• One global 
solution make 
roll out easy   

• Make user 
interactivity 
easy

• More data 
about user

W
h

at
sA

P
P • One global 

solution make 
roll out easy

• Lower cost 

Reach our customers anytime, anywhere with the lowest cost 

and highest reachability



Kunden benytter
allerede flere
meldingskanaler

Forbrukeren ser ikke siloer

De forventer at du kjenner hvilken kanal de 

ønsker å bli kontaktet i

86% av alle forbrukere sier at de ville være

med fornøyd med en leverandør om den 

kommuniserte i en relevant kanal

2/3 av forbrukerne sier at de ikke får relevant 

informasjon, eller at de får den på galt tidspunkt
Og du bør tilpasse deg…



Fra mobile transaksjoner til 
å bygge relasjon

Gå fra monolog til Interaksjon

Fra på selge til å hjelpe

Fra melding til
samtale…
Og hvorfor skal jeg bry meg? 

Den neste mobile revolusjonen

Samtale grensesnitt vil forandre din virksomhet.

Å hjelpe kundenfrem i den digitale verden og gi 
dem teknologi for å kommunisere smartere, er vårt 
oppdrag.



Verifisert avsenderTilpasset

ditt merke

Rikt media innhold

Foreslåtte svar

og handlinger

Google lanserer RCS I q4 2017

Mulighet for å legge inn meldinger med rikt media 

innhold

Høy penetrasjon fra start

Høy opplevd kundeverdi

Aktiviteter kan gjøres direkte i meldingen

På kundens betingelser

Google RCS
Et av mange eksempler



LINK imperatives based on model from Key Digital & Mobile Trends, Thomas Husson, Forrester Feb. 2017

Future & Trends – Mobile meldinger er I kjernen av hva

som skal til for å lykkes i “the Age of the Consumer”

1. Meldinger er mer levende

enn noensinne – og klar for 

nye utfordringer

4.IoT og bots gir nye

interaktive muligheter

2. Mobile micro moments 

er den nye slagmarken

5. Messaging vil fortsette å vokse, 

men man må fokusere på kundeverdi

I hver eneste transaksjon

3. Multikanal tjenester og

meldingsplattformer som

OTT og RCS vil komme

Age of the 
customer



BENT ERIK JOHANSEN
BENT.ERIK.JOHANSEN@LINKMOBILITY.COM

Thank You


