
Market

Här lyfter tekniken  
butiksupplevelsen

NEW YORK. I en allt mer digitaliserad värld 
behöver de fysiska butikerna vässa koncepten.

Market har besökt tio butiker på Manhattan 
som på ett fyndigt sätt lyckats integrera tekniken 
för att skapa en bättre kundupplevelse.

Silicon Valley må vara Amerikas 
hetaste tech-område, men när 
det kommer till tekniska innova-
tioner inom handeln ligger buti-
kerna på Manhattan i framkant. 

Med ungefär 60 miljoner turis-
ter varje år är butikerna ett gi-
gantiskt skyltfönster mot världen 
– och de slåss om uppmärksam-
heten. 

För i nutidens retail-samhälle, 
där kunden har blivit alltmer di-
gital och svårimponerad, är det 
svårt att sticka ut. 

Market har besökt tio butiker 
som lyckats integrera tekniken 
för att på olika sätt lyfta den fy-
siska butiksupplevelsen.
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Tio butiker du måste 
besöka på Manhattan

1 Amazon 4 Star
72 Spring Street, SoHo

Nätjätten öppnade så sent som i september 2018 sin butik som ska vara en 
reflektion av Amazons lokalt bäst rankade produkter på nätet. Och det är 
verkligen en spegling av Amazon. Här får bara produkter som har bättre 
än fyra stjärnor i snittbetyg chansen, och kunderna kan förstås checka ut 
via Amazons app. De digitala skyltarna uppdateras ständigt allt eftersom 
betygen ändras på nätet. Big data i ren fysisk form.

3 B8ta
151 W. 34th Street

I varuhuset Macy ś har B8ta 
öppnat en shop-in-shop där 
syftet är att kunderna ska 
kunna lära känna och testa 
produkterna innan de lägger 
en order via infoplattan intill. 
Varorna finns inte i lager utan 
kommer direkt från tillverkaren. 
Det mest spännande är faktiskt 
produkterna, allt från appstyrda 
husdjursmatare och smarta 
hundhalsband till ringar 
som har koll på dina fysiska 
aktiviteter och plånböcker med 
RFID-spårning.

2 Fairway Market
766 6th Ave, Chelsea

Skanna med mobilen, 
checka ut med mobilen. Ja, 
för att slippa de ibland långa 
köerna på en av Manhattans 
få dagligvarubutiker har 
Fairway market lanserat en 
app där självskanningen 
sker direkt i mobilen. 
Kontot är sedan kopplat till 
Apple Pay. Via en QR-kod 
checkar kunden sedan ut 
och betalar med en enkel 
knapptryckning i appen.
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5 Nordstrom Men´s 
Store

235 W. 57th Street,  
Columbus Circle
För ett år sedan öppnade den 
välkända varuhuskedjan 
Nordstrom en herrbutik nära 
Central Park. Butiken är fylld av 
tekniska finesser och service 
som gör köpupplevelsen 
något extra. En bra detalj är 
returautomaterna där varor 
som köpts både på nätet och 
i butiken enkelt och snabbt 
kan lämnas i retur om de inte 
passar.

6 FAO Schwarz
30 Rockefeller Pla-

za, Midtown West
Söker du inspiration är 
den här leksaksbutiken i 
absolut världsklass. Bu-
tiksmedarbetarna har till 
uppgift att leka med barnen 
och ge dem en upplevelse 
utöver det vanliga. Via ipads 
kan barnen dessutom bygga 
och designa sina egna 
radiostyrda bilar. På översta 
våningen kan barnen 
dessutom springa av sig 
på butikens gigantiska 
interaktiva piano.

7 Nike House of innovation
648 5th Ave, Midtown

Hinner du bara med en butik under ditt besök på Manhattan så får du 
inte missa Nikes galna flaggskepp i sex våningar. Den enorma 
skärmväggen i entrén sätter tonen för hela butiken. På 
källarplan huserar en big data-driven avdelning med 
New York-bornas tio favoritprodukter. Här finns 
också ”Scan to try”, pickup-boxar när kunden 
har reserverat en produkt i appen, ”Shop the 
look” där kunden kan skanna en QR-kod på 
en skyltdocka för att få fram alla produkter 
den bär och samtidigt beställa dessa till 
ett speciellt provrum. Bland annat. För 
Nike Plus-medlemmar finns även egen 
checkout, produktreservation direkt i appen 
och konsultation med en Nike-expert som 
hjälper till att hitta rätt bland alla produkter.

4 Converse
560 Broadway, 

SoHo
På bottenvåningen i det 
klassiska flaggskeppet 
kan kunderna designa 
sina egna skor. Den som 
vill testa light-varianten 
kan via en ipad välja 
tryck på sina nya skor 
medan den som vill 
vara lite mer hardcore 
kan välja material 
från grunden. Via 
digitala verktyg är 
möjligheterna näst intill 
oändliga.

RETAIL WALK – MANHATTAN  |   3



RAPPORTEN ÄR KNUTEN TILL MARKET PREMIUM-KONTO  
OCH FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. © MARKET.ID #8227651Market

10 Glossier
123 Lafayette Street

Det hajpade kosmetikamärket Glossier stängde sin enda fysiska butik redan 
för ett par år sedan och öppnade istället ett större showroom ett par våningar 
upp i en kontorsfastighet. Här kan kunderna efter att kollat och testat lägga 
en beställning och betala hos en säljare med läsplatta. Ett par minuter senare 
ropas hennes namn upp och servicepersonal levererar köpet i en trevlig 
liten väska. Självklart går det också att lägga ordern själv på nätet och få 
hemskickat eller hämta hos Glossier.

9 Reformation
39 Bond Street, NoHo

Den avlånga butikslokalen fungerar 
som ett enda stort showroom av 
dammode. På galgarna hänger ett 
plagg av varje sort. Via tio stora 
pekskärmar kan kunden emellertid 
hitta hela sortimentet, både i storlekar 
och färg. När kunden väl fastnat för 
ett plagg och tryckt på knappen för att 
prova blir denne invisad i ett provrum. 
Genom en garderob, som kan 
öppnas både fram- och bakifrån, ser 
personalen till att rätt plagg hamnar 
i rätt provrum. Passar inte storleken 
kan ett det justeras genom en skärm i 
provrummet.

8 Mango
Broadway 561, Soho

Skulle du också vilja erbjuda 
kunderna en helhetslösning direkt 
i provrummet? På Mango är det 
just precis vad som sker. Via en 
interaktiv spegel kan kunderna få upp 
information om plagget, se om det 
finns i andra färger och dessutom be 
personalen hämta en annan storlek. 
Via säljarnas klocka får de information 
om vilket provrum som behöver 
hjälp och med vad. På så sätt kan 
medarbetarna serva flera samtidigt på 
ett smidigt sätt. Spegeln sköter även 
delar av merförsäljningen genom att 
föreslå kompletterande plagg.
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10 Glossier

Navigera rätt  
på Manhattan
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7  NikeFAO Schwarz 6

B8ta 3

9 Fairway Market

Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.


