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Het doet ons een groot genoegen om u het jaarlijkse ‘Retail
Insider Digitale Retail Innovaties’-rapport 2018 te brengen,
met de interessantste en potentieel impactvolle digitale
innovaties in de retailsector.
Eerdere versies van het rapport concentreerden zich
voornamelijk op het Verenigd Koninkrijk, maar dit jaar werd
het steeds duidelijker dat innovatie geen grenzen kent en
dat er over de hele wereld interessante ontwikkelingen
plaatsvinden. Daarom leek het ons zinvol om het rapport van
dit jaar meer globaal gericht te maken.
Eén aspect dat constant is gebleven, is de aanwezigheid van
Amazon en haar aanhoudende serieuze inzet voor R & D.
Opnieuw staan ze bovenaan de lijst met een aantal innovaties,
waaronder de top twee posities die onveranderd zijn ten
opzichte van vorig jaar. De Amazon Echo and Go-oplossingen
staan bovenaan de lijst omdat hun potentiële impact op de
sector blijft groeien.
Ook merkbaar dit jaar is de hoge positie van een aantal
geautomatiseerde en robotachtige innovaties, waarvan er drie
in de top 10 staan, wat suggereert dat we ons afwenden van
de gedachte dat robots gimmicks zijn en onderkennen dat ze
daadwerkelijk echte waarde leveren.
Er zijn dit jaar ook een aantal betalingsoplossingen
bijgekomen, ongetwijfeld een gevolg van het niveau van
baanbrekende initiatieven die plaatsvinden buiten Europa en
de toenemende acceptatie door consumenten.

Doordat we een sterk adviespanel hebben, met ervaring op
alle gebieden van de retail, zijn wij van mening dat dit het
rapport een robuuste methodologie biedt, wat de nodige
geloofwaardigheid biedt om zijn claim als waardevolle
sectorbron te stellen.
Elk panel beoordeelt onafhankelijk de 60 innovaties in het
rapport op vier verschillende criteria: hoe innovatief, hoe
potentieel commercieel, hoeveel potentiële invloed in de hele
sector, hoeveel potentieel voordeel voor de consument. De
resultaten worden vervolgens weergegeven in afzonderlijke
beoordeelde lijsten.
Ik wil graag van deze gelegenheid gebruikmaken om de leden
van het adviespanel te bedanken die elk een grote bijdrage
hebben geleverd aan het uiteindelijke resultaat van het rapport
door zo genereus te zijn om hun tijd ter beschikking te stellen
en ijverig hun scores te geven.
Ik wil ook graag mijn waardering uitspreken voor Webloyalty
voor de zeer gewaardeerde sponsoring van dit rapport,
waarvan we hopen dat het waardevol is voor uw bedrijf. Eén
ding is zeker, er zullen meer interessante innovaties aankomen
en we zullen binnenkort beginnen met het zoeken voor de lijst
van volgend jaar. Maar voor nu hopen we dat u geniet van deze
productie van 2018.
Glynn Davis
Retail Insider | @GlynnDavis
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Technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de
retailindustrie, en dit enorme tempo van veranderingen zal
alleen maar toenemen. We zijn verheugd om opnieuw de
meest opwindende ideeën van het afgelopen jaar te vieren, van
enkele van de meest vooruitstrevende merken die voortdurend
innoveren om voorop te blijven lopen.
Technologie wordt steeds meer omarmd om boeiendere
gepersonaliseerde ervaringen voor klanten te creëren en
tegelijkertijd de activiteiten voor merken te stroomlijnen.
In dit rapport zien we hoe kunstmatige intelligentie wordt
gebruikt om spraak- en gezichtsherkenningsplatforms aan te
sturen, om zowel de klantervaring te personaliseren als om
betalingsprocessen te versnellen. Ook zien we hoe Augmented
Reality wordt gebruikt door verschillende modewinkels,
zoals ASOS en Zara, om shoppers een meeslepende ervaring
te bieden. Het is geweldig om te zien dat ten minste een
kwart van de lijst bestaat uit fashion retailers, wat de
cruciale rol van innovatie aantoont voor het bereiken van
concurrentievoordeel.

Uit het rapport van vorig jaar bleek dat er nieuwe
technologieën worden ingezet om duurzaamheid in de
toeleveringsketen te ondersteunen. Deze trend zet zich voort
met drie initiatieven die zijn ontwikkeld om voedselverspilling
te beperken. Zowel Karma als TotalCtrl hebben apps gemaakt
om het probleem aan te pakken, terwijl Metro in Duitsland
samenwerkt met Infarm om modulaire stadsboerderijen te
creëren om voedselverspilling tegen te gaan.
Veel van de retailers van vorig jaar, waaronder ASOS, Starbucks
en Nike, staan dit jaar ook weer op de lijst met nieuwe of
bijgewerkte innovaties voor 2018. De industrie blijft evolueren
en voortbouwen op haar technologieën, terwijl ook nieuwe,
startende bedrijven meedoen.
We willen graag Glynn Davis van Retail Insider bedanken voor
de gelegenheid om voor het vijfde jaar deel uit te maken van
dit rapport. We zijn er trots op deze wereldwijde innovaties te
erkennen en toe te juichen en we kijken ernaar uit om te zien
hoe deze innovaties zich in de toekomst verder ontwikkelen.
Tim Van Der Horst
Country Head, Webloyalty
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HET ADVIESPANEL

PAUL WILKINSON
Hoofd technologisch onderzoek,
Tesco Labs
Paul heeft de interessante rol om de
beste technologie op de markt te vinden
die het leven makkelijker maakt, zowel
voor klanten van Tesco als voor collega’s.
Hij heeft geholpen om Tesco Labs op
te zetten, maakte deel uit te maken van
Tesco’s leiderschapsteam en zette startupprogramma’s op in het VK, Israël en
de VS. Hij onderhoudt contacten met
onder andere Microsoft en Google,
evenals start-ups, en koppelt de gecreëerde
ideeën aan Tesco terug om te ondervinden
hoe ze voor het bedrijf kunnen werken.

MATTHEW HULLY
Hoofd Business Development, John
Lewis Ventures
Matt sloot zich in 2007 aan bij het John
Lewis Partnership van Tesco. Hij werkte
daarvoor in een aantal functies als analist,
in business development en strategie.
In 2016 werd hij hoofd business
development van de nieuwgevormde
‘Ventures’-unit, een interne incubator
die nieuwe groeimogelijkheden ontwerpt,
ontwikkelt en op de markt brengt voor John
Lewis en Waitrose. Daarvoor was hij hoofd
van het merk Innovation voor John Lewis.

DR NADIA SHOURABOURA
CEO, Hointer
Nadia richtte in 2012 het in de VS
gevestigde bedrijf Hointer op, met
als doel de winkelervaring opnieuw uit
te vinden. Dit na acht jaar gewerkt te
hebben bij Amazon, waar ze een
invloedrijke rol had als technologievice-president van de wereldwijde
toeleveringsketen en het fulfillment
platform, waarbij ze nauw samenwerkte
met oprichter Jeff Bezos. Ze is ook
bestuurder in de raad van commissarissen
van zowel Wolseley als Cimpress.

TESSA COOK
Medeoprichter, OLIO
Tessa is medeoprichter van OLIO,
een gratis app die gebruikmaakt van
de kracht van mobiele technologie en
de deeleconomie om een revolutionaire
nieuwe oplossing te bieden voor het
probleem van voedselverspilling.
Daarvoor werkte ze meer dan 10 jaar
als digitaal directeur in media en
financiële diensten, evenals bij Dyson.
Tessa heeft een MBA van Stanford en
startte haar carrière als strategieconsultant.

JACQUELINE DE ROJAS
CBE, Voorzitter, techUK
Behalve dat ze voorzitter is van techUK
en Digital Leaders, bekleedt Jacqueline
niet-uitvoerende functies bij Rightmove,
Costain en AO World. Ze is onlangs
benoemd als medevoorzitter van het
Institute of Coding en is lid van de Digital
Economy Council van de regering.
Twee prijzen die ze heeft ontvangen zijn
de 2018 Women in Tech Award voor
Advocate of the Year (voor haar bijdrage
aan diversiteit) en een CBE voor diensten
voor de internationale handel in technologie.

TUGCE BULUT
Oprichter, Streetbees
Tugce richtte StreetBees op om haar
passie voor de kracht van data en de
positieve verandering die het de wereld
kan brengen na te streven. Daarvoor
werkte ze zes jaar als strategieconsultant
en ze adviseerde technologie- en
consumentenbedrijven over het
versnellen van de groei op internationale
markten. Tugce is een gepubliceerde
auteur, ze is afgestudeerd aan de
universiteit van Cambridge.
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HET ADVIESPANEL

JAMES BILEFIELD
Niet-uitvoerend bestuurder
en investeerder
Enkele van de uiteenlopende rollen
die James heeft vervuld zijn: voorzitter
van SThree, directeur bij Stagecoach,
voorzitter van Cruise.co.uk, senior
adviseur bij McKinsey & Company
en bestuursbeheerder bij Teach First.
Hij is ook investeerder in een aantal
technologie- en digitale bedrijven.

STEVE ROBINSON
Niet-uitvoerend bestuurder
en consultant
Steve bekleedt een aantal functies,
waaronder consulting director bij Alliants,
voorzitter van Expandly en oprichte van
We Sell Sleep. Hiervoor bekleedde hij
verschillende senior retailfuncties, die hem
uitgebreide digitale ervaring hebben
opgeleverd, waaronder CEO van Achica,
klantendirecteur bij B & Q, CEO bij M en
M Direct, en financieel directeur bij Argos.

MARTIN NEWMAN
Oprichter en voorzitter,
Practicology
Martin heeft meer dan 25 jaar ervaring
in de detailhandel, als laatste bij
Practicology dat hij oprichtte. Daarvoor
was hij hoofd e-commerce voor
zowel Burberry als Ted Baker. Hij zit
momenteel in het bestuur van White
Stuff en is lid van de adviesraad bij Yext.

OLLY CHUBB
Associate director strategie
& inzichten, Portland Design
Olly staat aan het hoofd van het
strategie- en inzichtenteam dat de
kern vormt van het mensgerichte
ontwerpproces van Portland. Met
15 jaar ervaring op het snijvlak van
merkstrategie, consumentengedrag en
trendanalyse, is hij gespecialiseerd in het
transformeren van cultureel inzicht in
creatieve strategische oplossingen.

MIYA KNIGHTS
Hoofd industry insight,
Eagle Eye Solutions
Jinya werkt sinds kort bij Eagle Eye en
werkt samen met de CEO om het bedrijf
in de retail- en vrijetijdssector op te
bouwen. Daarvoor werkte ze in senior
analistenfuncties bij Planet Retail en IDC
Retail Insights. Dit na een carrière als
technologisch journalist, ze is nog steeds
uitgever van het tijdschrift Retail Technology.

JOHN BOVILL
Chief Digital Officer, WHL Australiasia
John werkt sinds oktober 2016 bij het
warenhuis David Jones, als group
executive digital en als lid van het
uitvoerend comité. Hij werd in september
2017 gepromoveerd tot chief digital
officer, WHL Australasia, en trad toe tot
het regionaal uitvoerend comité met
verantwoordelijkheid voor digitale
strategie bij David Jones en Country Road
Group. Deze bestaat uit: Country Road,
Mimco, Politix, Trenery, Witchery. John
werkte eerder bij Monsoon, Accessorize
als IT en e-commerce directeur, Jacques
Vert Group Ltd als commercieel directeur
en daarvoor bij Aurora Fashions.

DANIEL LUCHT
Directeur wereldwijd onderzoek,
Research Farm
Daniel leidt een team van analisten
en consultants bij Research Farm die
zich bezighouden met inhoudelijke
ontwikkeling, nieuwe inkomstenstromen
en bedrijfsplanning. Hij heeft meer dan
een decennium ervaring in het analyseren
van de sector en het identificeren
van de nieuwste trends in de sector,
in samenwerking met grote FMCGbedrijven en retailers.
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METHODOLOGIE
In de afgelopen 12 maanden is met veel personen uit
alle delen van de retail overleg gepleegd, waaronder
analisten, consultants, adviseurs, investeerders, senior
executives en technologen.
Deze rijke bron van kennis leverde een verscheidenheid
aan digitale innovaties op, waarmee in eerste instantie
een lange lijst van mogelijke onderdelen van het
eindrapport kon worden opgebouwd. Dit werd
teruggebracht tot 60 innovaties van over de hele wereld
met elk een afzonderlijke score in vier verschillende
criteria van leden van het adviespanel.
Het vergelijken van deze scores bij de verschillende
criteria hielp bij het samenstellen van een gerangschikte
lijst van de 60 innovaties. Het eindrapport bevat deze
lijst en een top 20 met innovaties voor elk van de
afzonderlijke criteria

1. HOE INNOVATIEF?
Welk innovatieniveau laat de oplossing zien? De score wordt
tot op zekere hoogte bepaald door de vraag of de innovatie
de enige is in zijn soort, een pioniersrol vervult en of er
concurrentie is van andere vergelijkbare innovaties.
2. HOE POTENTIEEL COMMERCIEEL?
Welke commerciële waarde heeft de innovatie tot nu toe
opgeleverd voor retailers die de oplossing gebruiken? Welke
waarde zou het in de toekomst nog kunnen creëren voor
retailers als dit op grote schaal wordt toegepast?
3. WELK POTENTIEEL VOORDEEL?
Wat is het voordeel dat de innovatie oplevert binnen de
organisatie van de retailer? Heeft het een materiële impact
die mogelijk ook in de loop van de tijd kan toenemen?
4. WELKE POTENTIËLE INVLOED?
Wat is het impactniveau dat de innovatie heeft en mogelijk
kan hebben op de retailers die het gebruiken en mogelijk
op de bredere retailsector? Welke impact kan de innovatie
hebben als de propositie is uitgebouwd? Wordt het mogelijk
op grotere schaal op de markt toegepast?
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INNOVATIE

TOP 60 WERELDWIJDE INNOVATIES

1

960

SCORE (MAX 960)

1

AMAZON ECHO

2

AMAZON GO

903

880

3

820

4

799

6

POSITIE

Alexa, de stemassistent van Amazon, wordt breed gebruikt en draait op maar liefst 68% van de
slimme luidsprekers die in 2017 werden verkocht. Het aantal vaardigheden blijft groeien en het
vermogen om meerdere stemmen in een huishouden te herkennen maakt het mogelijk om
de betrokkenheid bij individuen beter te personaliseren. Het visuele aspect van Alexa, de Echo
Look, krijgt ook voet aan de grond door de verbinding met het sociale mediaplatform Spark van
Amazon, dat gebruikers in staat stelt om selfies te nemen en andere gebruikers om mode-advies
te vragen. Dit complementeert de interactie die mogelijk is met de AI-mogelijkheden van Alexa.

Met hoge verwachtingen opende de eerste Amazon Go-winkel (deze trok lange wachtrijen),
die een vlotte winkelervaring biedt. Ze hebben een pioniersrol in wat het bedrijf ‘Just Walk Out’
(JWO)-shoppen noemt. Klanten kunnen inchecken door de unieke code te scannen die ze in de
Amazon Go-app krijgen. Ze kunnen hun producten gewoon in hun winkelmandje plaatsen en
naar buiten lopen. Sensoren en camera’s houden alle bewegingen van producten nauwlettend in
de gaten en de goederen worden in rekening gebracht bij de klant door het geld rechtstreeks af
te schrijven van zijn of haar Amazon-account. Het succes van de eerste winkel heeft ertoe geleid
dat het bedrijf heeft overwogen om nog meer van dergelijke kassaloze winkels te openen.

PIZZA EXPRESS / FLYT
Uit een enquête van Pizza Express aan haar klanten bleek dat wachten op de rekening terwijl
het drukke personeel voor andere gasten zorgde, het meest bezwarende aspect was van uit
eten gaan. De restaurantketen was vastbesloten om dit probleem aan te pakken en werkte
samen met technologieplatform Flyt om een systeem te ontwikkelen waarmee mensen binnen
een minuut kunnen betalen en vertrekken. Gasten die de app hebben gedownload, krijgen
bij aankomst een tafelnummer. Als ze klaar zijn met eten, openen ze de app en voeren ze het
tafelnummer in - hun rekening verschijnt, ze betalen en zijn dan vrij om te vertrekken zonder
tussenkomst van het bedienend personeel. Klanten kunnen ook via de app aanbiedingen en
vouchers inwisselen zonder personeel te betrekken. Door deze innovatie is PizzaExpress de
eerste restaurantketen in het Verenigd Koninkrijk die afrekenen zonder bediening mogelijk
maakt, in alle 470 restaurants van de keten.

AMAZON LOGISTICS
Aan het begin van het jaar kondigde Amazon haar plannen aan om de eerste vrachthub in
de VS te bouwen die twee miljoen vierkante voet zal beslaan, waardoor Amazon minder
afhankelijk wordt van UPS en FedEx. De faciliteit zal de vliegtuigenvloot van het bedrijf
huisvesten en zal sterk worden geautomatiseerd, net als de rest van de indrukwekkende
fulfillment-infrastructuur van Amazon. Het bedrijf heeft ongeveer 100.000 robots in gebruik
in haar fabrieken over de hele wereld, wat ertoe bijdraagt dat Amazon een machtige,
indrukwekkende verplaatser van fysieke goederen wordt. Ook blijven ze hun droneonderzoek voortzetten.
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ADIDAS SPEEDFACTORY

6

MOBY CONVENIENCE STORE

7

WAL-MART / BOSSANOVA ROBOTS

8

OCADO MAGAZIJN ROBOTICS

792

786

764

763

Om de snelheid, flexibiliteit en manoeuvreerbaarheid van de productie van Adidas sterk te
verhogen, heeft het bedrijf geïnvesteerd in een state-of-the-art ‘SpeedFactory’. De fabriek in
Duitsland, grotendeels bezet door robots en onder toezicht van mensen, kan in een dag een
paar Adidas-schoenen maken van de basisgrondstoffen, vergeleken met de maanden die het
gewoonlijk kost bij de handmatige assemblage van Aziatische fabrieken. In een poging om de
lengte van de supply chain drastisch in te korten, kunnen de robotmachinisten ook kleine
veranderingen aanbrengen en zo in een fractie van de tijd gepersonaliseerde en aangepaste
producten aanbieden. Bovendien kunnen de producten worden gedigitaliseerd. Hierdoor
kunnen ze waardevolle gegevens terugkoppelen naar Adidas over de manier waarop het
product wordt gebruikt, om zo te helpen bij toekomstige ontwerpen.

De Moby-supermarkt is gevestigd in Shanghai en is een prototype zonder personeel en
kassa’s. De supermarkt draait op wielen, wat betekent dat ze bestellingen kunnen leveren of
zelf naar een magazijn kunnen gaan om bij te vullen. Om de unit binnen te komen moeten
klanten een app downloaden; ze kunnen dan alle items scannen die ze willen kopen of deze
toevoegen aan een smart basket die automatisch bijhoudt wat ze kopen. Bij het verlaten van
de winkel wordt de kaart van de klant automatisch belast en is er geen verdere actie vereist.
Hoewel de winkel voornamelijk voedsel en dagelijkse benodigdheden bevat, is het mogelijk
dat bezoekers andere items bestellen om op een ander aangewezen tijdstip af te halen.

Wal-Mart gebruikt in 50 van haar Amerikaanse winkels robots van Bossanova die autonoom
door de gangpaden kunnen bewegen en een combinatie van beeldherkenning en RFID
gebruiken om voorraadniveaus te controleren, zodat planogram-compliance mogelijk is voor
alle vestigingen. De robots kunnen ook labels lezen, achterhalen of producten zich in de juiste
positie bevinden en de juiste prijs voor het specifieke product weergeven. Dit maakt deel uit
van een brede zet van het bedrijf om de vervelende taken voor winkelmedewerkers op te
heffen, waardoor tijd wordt vrijgemaakt voor activiteiten met meer toegevoegde waarde.

Ocado blijft investeren in haar magazijncapaciteit. Dit heeft ze een unieke propositie
gegeven, die nu wordt aangewend door andere voedingsdistributeurs in andere landen. De
vloot van 1.000 robots op de Andover-site kan nu in vijf minuten een bestelling van 50 items
samenstellen, in vergelijking met de twee uur die het eerder had gekost. De robots hebben
het ook mogelijk gemaakt om evenveel bestellingen uit te voeren als een eerder magazijn
dat drie keer zo groot was en 600 mensen in dienst had, tegenover de 200 die momenteel
vereist zijn. Automatisering heeft Ocado in staat gesteld om een grotere verscheidenheid
aan producten op voorraad te hebben, en verspilling te verminderen tot minder dan 1% van
de voorraad, vergeleken met gemiddeld 5% voor andere Britse voedingsdistributeurs.
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TOP 60 WERELDWIJDE INNOVATIES

9

745

‘Try before you buy’ is een kenmerk geworden van de fashion retail, waarbij Amazon de
trend heeft aangewakkerd met de lancering van haar Prime Wardrobe-service. In navolging
hierop biedt ASOS nu een Betaal Later-optie waarmee kopers tot 30 dagen de tijd hebben
om te betalen voor de goederen die ze willen houden, terwijl de rest wordt teruggestuurd
naar ASOS. Het bedrijf was tot de conclusie gekomen dat klanten die niet in staat waren
artikelen te passen alvorens ze te kopen, lange tijd een grote uitdaging waren. Deze nieuwe
optie biedt de mogelijkheid en flexibiliteit voor kopers om het aanbod gemakkelijker te
verkennen, wat de verkoop mogelijk opdrijft. Om deze vorm van flexibele betalingen aan te
bieden, vertrouwt ASOS op de provider Klarna.

10

ASOS VARIABELE VIRTUELE MODELLEN

11

METRO / INFARM

12

CARREFOUR BLOCK CHAIN

743

741

724

8

ASOS PAY LATER / KLARNA

De body-inclusive AR-technologie van ASOS is al een grote hit bij klanten. Ze zijn
begonnen hiermee te experimenteren zodat consumenten dezelfde kledingstukken op
verschillende lichaamstypen kunnen zien voordat ze kopen. ASOS is van plan om op
termijn de nieuwe styling ook in de app te implementeren. Klanten zijn enthousiast over
deze functie, omdat ze zo kunnen zien hoe een outfit staat bij iemand die geen model is,
maar een vergelijkbare vorm of maat heeft.

Het in Berlijn gevestigde Infarm is een pionier in verticale landbouwtechnologiesystemen
voor restaurants, kruideniers en distributiecentra om verse en ambachtelijke producten
dichter bij de consument te brengen. Nu zijn ze een samenwerking aangegaan met Metro, met
plannen om tegen het einde van 2019 volledig operationeel te zijn met 1.000 ‘boerderijen’
door heel Europa. Het bedrijf produceert modulaire indoorboerderijen die salades, kruiden
en zelfs sommige soorten fruit kunnen kweken. Deze kunnen vervolgens worden vervoerd
en geplaatst op een groot aantal verschillende locaties in de stad, waardoor klanten zelf
producten kunnen kiezen. Het is bijna oneindig schaalbaar en wordt allemaal op afstand
via de cloud bestuurd, wat betekent dat alle bewaking kan worden gedaan via het centrale
controlecentrum van Infarm. Metro heeft momenteel ongeveer 50 boerderijen in heel
Duitsland en meldt dat er tot 1.200 planten per maand kunnen worden geproduceerd voor
de verkoop, in elk afzonderlijk ecosysteem. Metro en Infarm hopen dat het systeem de
inefficiëntie en verspilling in de voedselvoorzieningsketen radicaal zal verminderen.

Voedselveiligheid staat hoog op de agenda en Carrefour gebruikt het veilige karakter van
blockchain-technologie om alle partijen in de toeleveringsketen (producenten, verwerkers
en distributeurs) traceerbaarheidsinformatie te geven over hun specifieke rol en voor elke
batch (inclusief data, boerderij gebouwen en distributiekanalen). In eerste instantie wordt
dit gebruikt voor scharrelkippen, maar de supermarkt is van plan zich tegen het einde
van 2018 uit te breiden naar meer productlijnen. Consumenten hebben toegang tot de
informatie uit de blockchain door de QR-code op het etiket van het product te scannen.

13

ROBOMART

14

ZARA CLICK & COLLECT ROBOTS

15

SPOON GURU / TESCO

16

H&M IMAGE SEARCH

708

696

696

684

Robomart neemt deel aan de zelfrijdende autotrend met een kruidenierswinkel op wielen
die naar de consument toekomt. Het bedrijf hoopt zijn voertuigen in licentie te geven aan
verschillende retailers die de unit vervolgens zullen bevoorraden met hun eigen goederen.
Klanten verzoeken eenvoudigweg om een bezoek van de dichtstbijzijnde operationele
auto. Bij aankomst ontgrendelt de klant de deuren en pakt hij de gewenste items. Kassaloze
technologie houdt bij wat mensen afhalen, brengt de kosten in rekening op vooraf verstrekte
kaartgegevens en stuurt ze vervolgens een factuur. Proeven hiermee zullen aanvankelijk
beginnen in Californië en vervolgens, indien succesvol, uitrollen in de rest van de VS.

Maar liefst een derde van de online verkopen van Zara wordt afgehaald in een van de
winkels. Dit heeft geleid tot een probleem voor de winkelier, omdat het vaak resulteerde
in een lange rij voor de Click & Collect, wat leidde tot ontevreden klanten. In een poging
dit te corrigeren, heeft Zara een geautomatiseerde service ontwikkeld waarbij de bestelde
artikelen achterin de winkel worden opgehaald en naar een drop-box worden gebracht
waar de consument ze kan ophalen. Klanten hoeven nu alleen nog maar een code te
scannen of in te voeren bij aankomst in de winkel, waardoor het proces wordt geactiveerd.
De service is momenteel op proef beschikbaar op 85 Amerikaanse locaties.

Tesco’s samenwerking met Spoon Guru probeert klanten de juiste voeding aan te bieden,
rekening houdend met hun voedingsbehoeften. Met de ‘free-from’ en veganistische markten
die nu £ 800 miljoen waard zijn, combineert Spoon Guru de mogelijkheden voor AIgegevensverwerking en -optimalisatie, met klantinzicht en voedingsadvies. Het hele assortiment
van Tesco is opnieuw geclassificeerd en gesorteerd in 180 verschillende voedingsetiketten.
Door elk product te taggen is het aanbod voor veganistische klanten toegenomen, er waren
bijvoorbeeld eerst 162 producten die het hele veganistische assortiment vormden en nu zijn
dat er 16.000. Dit heeft Tesco in staat gesteld om veel beter te begrijpen hoe het assortiment
kan worden verkocht aan verschillende markten en hoe dat kan leiden tot grote klantgegevens
en loyaliteitsvoordelen. De transparante informatie over producten die nu beschikbaar is heeft
een zeer tijdrovend probleem voor mensen met dieetvereisten aangepakt.

H&M heeft deze technologie al uitgerold in 13 markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk,
maar verwacht deze in de toekomst in veel meer gebieden te zullen zien. Image Search is een
hulpmiddel met zelflerende algoritmes waarmee de consument een afbeelding die hij of zij
elders heeft gezien, bijvoorbeeld op Instagram, rechtstreeks kan plaatsen naar de H&M-app.
Vervolgens presenteert de app een aantal soortgelijke en direct te kopen producten uit het
volledige H&M online-assortiment. Het doel is om de klant sneller van inspiratie naar aankoop
te brengen. Image Search verschijnt in de app als een klein camera-icoontje in de hoek. Het
stelt H&M ook in staat om meer van haar eigen producten te verkopen die lijken op die van
andere merken.
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KFC / ALIPAY ‘SMILE TO PAY’

18

STARBUCKS STEMGESTUURD BESTELLEN / SAMSUNG BIXBY

19

AMAZON KEY

20

NIKE / SNAPCHAT
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In een KFC-filiaal in China gebruikt het fastfoodbedrijf gezichtsherkenningssoftware van
Alipay om klanten in staat te stellen hun eten te betalen door te glimlachen. De oplossing
gebruikt een 3D-camera om in 3 tellen het gezicht van een klant te identificeren, wat
vervolgens hun digitale betaling autoriseert. ‘Smile to Pay’ biedt klanten veel gemak,
terwijl de technologie voldoende beveiligd is om pogingen van criminelen om foto’s of
video-opnamen van andere mensen te gebruiken te detecteren.

In een initiatief dat is ontworpen om vooruitgang te boeken met mobiele bestel- en
betaaltechnologie, kunnen consumenten in Zuid-Korea nu op afstand een stemgestuurde
Starbucks-bestelling activeren met Samsung’s digitale assistent Bixby. Ze kunnen ook
voordat ze de bestelling afhalen betalen. Starbucks wordt de eerste retailer in ZuidKorea die gebruikmaakt van Bixby, om end-to-endbestellingen en betalingen mogelijk te
maken. De service staat open voor alle My Starbucks Rewards-gebruikers en stelt hen in
staat om met Bixby te praten op dezelfde manier als een barista, inclusief het maken van
persoonlijke wijzigingen aan hun drankjes.

De volgende pionier op het gebied van e-commerce is ongetwijfeld thuislevering. Amazon
loopt hierin voorop met de uitrol van de Key-functie. Hiermee kunnen bezorgers zonder
sleutel het huis van een klant binnenkomen met bestelde artikelen. Het combineert een
app, een camera voor huisbeveiliging en een slim slot dat koeriers kunnen ontgrendelen via
de app zodra het pakket bij aankomst is gescand. Klanten worden hiervan op hun telefoon
op de hoogte gebracht en kunnen zien hoe de invoer plaatsvindt via een cloud-connected
camera. Het biedt onder meer een oplossing voor het gedoe met gemiste bezorgingen.
Amazon heeft zijn intentie op dit gebied kenbaar gemaakt, met de recente aankoop
van 1 miljard dollar voor deurbelbedrijf Ring.

Het eerste product dat via Snapchat te koop werd aangeboden, was een sportschoen van
Nike: het Air Jordan III ‘Tinker’-model, dat in de voorverkoop ging op het platform op
de laatste avond van de NBA All Star wedstrijd. In samenwerking met het bezorgbedrijf
DarkStore waren de schoenen binnen 23 minuten uitverkocht. Deelnemers aan het
bijbehorende Jumpman All Star-feest kregen een Snap-code die, eenmaal geactiveerd, de
consument rechtstreeks naar de Snapchat-app bracht om aankopen mogelijk te maken.
De sneakers werden allemaal dezelfde avond rond 22.30 uur afgeleverd via DarkStore. De
proef past in de intentie van Nike om de directe verkoop aan consumenten te verhogen.

21

RAKUTEN COIN

22

GO INSTORE / FARFETCH

23

KARMA VOEDSELVERSPILLING APP

24

INS RETAIL PLATFORM

671

666

663

661

De Japanse e-commerce gigant Rakuten heeft zijn eigen valuta onthuld: de Rakuten Coin. In
eerste instantie zal deze deel uitmaken van haar klantenbindingsschema. Het bedrijf is al lang
investeerder in crypto-currency onderzoek en was een van de eerste retailers die Bitcoin
accepteerde. De overtuiging is dat uiteindelijk hun eigen munt van een overwegend Japanse
speler een meer internationale naam zal worden door een grenzeloos betalingssysteem
aan te bieden, waardoor wisselkoerskosten worden vermeden. Het loyaliteitsprogramma
van Rakuten heeft haar klanten sinds de start ongeveer $ 9 miljard toegekend, met de
verwachting dat de valuta uiteindelijk ook bruikbaar zal zijn in de rest van het ecosysteem
van het bedrijf, inclusief de mobiele berichtenservice: Viber en on-demand videodiensten.

Met de nieuwe Live Broadcaster-oplossing stelt het live videoproduct Go Instore retailers
in staat om hun websites via live video op hun websites, via Facebook en YouTube om te
zetten in winkelkanalen. Go Instore biedt een meeslepende ervaring voor online winkelen
voor Farfetch en DFS door consumenten in staat te stellen een beroep te doen op
verkooppersoneel in de winkel voor ‘live advies’.Via een- en tweerichtingsvideo en geluid
kunnen ze productdemonstraties geven en bepaalde aspecten van items weergeven die de
klant kunnen helpen en de conversieratio’s kunnen verhogen. Met opname- en afspeelfuncties
kunnen winkeliers videocontent hergebruiken op verschillende productcategoriepagina’s.

Karma werd in 2016 gelanceerd in Zweden, opende een winkel in het Verenigd Koninkrijk
en tekende snel meerdere restaurants, waaronder met Michelin-sterren bekroonde namen
zoals Aquavit. Karma is ook in gesprek met grote voedingsdistributeurs. Het systeem werkt
door bedrijven gegevens van hun overtollige voedselvoorraden te laten uploaden naar de
Karma-app. De klanten van Karma plaatsen vervolgens bestellingen voor dat eten, betalen
vooraf en spreken ook een ophaaltijd af. Karma is van mening dat de liefde voor eten van
de Londenaren, samen met hun milieubewustzijn en voorliefde voor digitale aankopen, het
voedselafvallandschap in de hoofdstad moet transformeren. De app gebruikt klantgegevens
/ geschiedenis om de meest relevante voedingsmiddelen voor een persoon te pushen door
hun profiel te matchen met de relevante piekuren van het restaurant.

Technologiebedrijf INS heeft grote plannen voor haar nieuwe supermarktplatform en
beweert dat het de kosten met 30% zou kunnen terugdringen door de tussenhandelaren
(d.w.z. de grote supermarkten en andere detailhandelaren) uit te sluiten en de hele industrie
efficiënter te maken. Grote productnamen als Unilever, Mars en Reckitt Benckiser worden
genoemd als enkele van de bedrijven die zich tot nu toe hebben gemeld met interesse in
het systeem, dat wordt aangedreven door blockchain-technologie. INS noemt de situatie in
het Verenigd Koninkrijk, waar 7.000 fabrikanten afhankelijk zijn van vier grote retailers, als
onhoudbaar, hoewel critici opmerken dat prijsverlagingen slechts een van de belangrijkste
consumentendrivers zijn, omdat het gemak tegenwoordig ook een grote drijfveer is.
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25

NIKE / INVERTEX

26

NIKE MAKER’S EXPERIENCE PERSONALISATIE

27

WAL-MART / AUGUST HOME

28

SPLASH FASHION

661

659

652
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De aankoop van het in Israël gevestigde Invertex stelt de sportdetailhandelaar in staat om
op technologie gerichte schoenaanpassingen aan te bieden met het potentieel van veel
meer opties. Het bevat de Launch Pad-technologie, een unit die in de winkel kan worden
geplaatst om de voeten van een consument direct in 3D te scannen, waarbij de resultaten
rechtstreeks naar de mobiele telefoon worden verzonden. Launch Pad kan zo worden
gebruikt om de meest geschikte modellen en maten te suggereren voor een optimale pasvorm.
Nike verwacht ook dat de start-up de e-commerce ervaring van de klant een boost zal
geven en tegelijkertijd zal zorgen voor massa-aanpassingen in productielijnen door deep
learning-technologieën in te zetten.

Met het nieuwste thema van Retailtainment, waarmee klanten hun eigen producten
kunnen ontwerpen terwijl ze wachten, doet ook Nike’s ‘Maker’s Experience’ mee met
deze trend. Gasten worden uitgenodigd en krijgen de mogelijkheid om in minder dan een
uur gepersonaliseerde sneakers te creëren, vergeleken met het online aanpassingsproces
dat ongeveer acht weken duurt. Mensen met een uitnodiging kunnen vooraf ontworpen
sjablonen gebruiken of zelf een compleet nieuwe schoen maken. Nike hoopt dat deze
personalisatiemogelijkheid in de winkel verdere winkelbezoeken, samenwerkingsverbanden
en merkinkoop van klanten zal stimuleren.

Wal-Mart heeft een nieuwe dienst getest in samenwerking met smart lock-up:
August Home, waarmee eenmalig het huis van een klant kan worden betreden, zodat
boodschappen kunnen worden bezorgd wanneer er niemand thuis is. Het leveringsaspect
wordt uitgevoerd door Deliv, wiens chauffeurs een eenmalige toegangscode ontvangen
die hen toegang geeft tot het huis van de klant. Als het proces succesvol is lost dat het
last-mile-probleem op en zorgt het er mogelijk voor dat Wal-Mart gaat samenwerken met
andere fabrikanten van smart lock-systemen om het bereik te vergroten.

Om het eeuwige probleem van het vinden van moeilijke adressen voor leveringen te
doorbreken heeft een van de grootste fast fashion retailers in het Midden-Oosten, Splash
Fashions, een innovatieve mobiele functie ontwikkeld waarmee klanten hun locatie direct
op een kaart kunnen vastzetten als de locatie van de ingang / toegangsinformatie te
moeilijk uit te leggen is in het online tekstveld. De consument krijgt de mogelijkheid om
bij het afrekenen zijn locatie vast te leggen op Google Maps om een snellere levering te
garanderen.

29

KALMS VERKOOPAUTOMATEN

30

SEPHORA STUDIO

31

ZOZOSUIT LICHAAMSMETINGEN

32

BIDOOH GEZICHTSHERKENNING ADVERTEREN

650

650

646

633

Het in Singapore gevestigde cadeaubedrijf Kalms loste het probleem van hoge huren op
door al haar winkels te sluiten en de voorraad in verkoopautomaten te verplaatsen. Een
vloot van 50 machines herbergt nu het assortiment teddyberen en sieraden van Kalms.
De verhuizing is een innovatie die wordt aangedreven door de hoge kosten van onroerend
goed in Singapore en de schaarste aan goede retailmedewerkers. Sinds de overgang naar
verkoopautomaten heeft Kalms een opeenvolgende groei van 16 maanden geregistreerd.
Ze zijn nu van plan zich aan te sluiten bij talloze andere retailers om hun aanbod voedsel,
kleding en elektronica te vergroten. Ze hopen in de nabije toekomst honderden extra units
in Singapore te introduceren.

Winkels van cosmeticaketen Sephora zijn meestal de thuisbasis van grote beauty-emporia.
Het concept van Sephora Studio heeft dit echter op zijn kop gezet. Sephora Studio
ligt in kleinere straten in woonwijken met een intieme sfeer en richt zich volledig op
ervaringsgerichte, persoonlijke retail. De winkels hebben in het midden acht stoelen voor
klanten om te experimenteren en te spelen met de producten, terwijl ze advies van het
personeel krijgen. Deze verkooppunten bevatten ook een verscheidenheid aan digitale
tools om de ervaringen van klanten vóór, tijdens en na hun winkelbezoek te optimaliseren.
Hieronder vallen: digitale welkomst- en serviceschermen voor eenvoudige navigatie en hulp,
schoonheidsadviseurs met mobiele apparaten die klanten snel van dienst zijn met afspraak
check-ins, om hun Beauty Insider-status op te zoeken en Sephora.com voor beoordelingen
en recensies over producten in de winkel.

Het in Tokio gevestigde e-commercebedrijf Zozosuit heeft een nieuw lichaamsmeetapparaat
ontwikkeld. De sensortechnologie slaat 15.000 kleine metingen van het lichaam van een
klant op. Deze gegevens worden vervolgens via Bluetooth naar een app gestuurd en
automatisch geüpload naar de Zozosuit-service, waar ze worden gebruikt om volledig
gepersonaliseerde, unieke kleding te maken.

Out of home (OOH) adverteren is een stuk slimmer geworden met het digitale
OOH-platform, van Bidooh, dat veel van het giswerk uit adverteren haalt met behulp van
gezichtsherkenning, slimme sensoren en digital signage-technologie. Het kan demografische
gegevens van individuele consumenten die advertenties op de digitale schermen hebben
bekeken, detecteren en meten. Het is in staat om dit te doen op basis van leeftijd, geslacht
en emotie, waardoor het de boodschap aan de consument kan personaliseren terwijl
deze voor het eerst naar het scherm kijkt. Adverteerders kunnen hun strategie vervolgens
in realtime aanpassen.
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33

KROGER EDGE

34

NEW BALANCE / VOLUMENTAL

35

VITA MOJO

36

PIZZA HUT / TOYOTA ZELFRIJDENDE BESTELWAGEN

628

620

619
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Kroger is van mening dat de Edge-oplossing boodschappen doen zal veranderen door de
statische papieren prijskaartjes te vervangen door digitale prijzen en voedingsinformatieschermen. Hierdoor kunnen dynamische prijzen en promotionele activiteiten worden
geactiveerd, terwijl er uren tijd bespaard worden op het handmatig wijzigen van de gewone
prijskaartjes. Kroger hoopt ook dat de technologie in de toekomst kan worden gebruikt
met boodschappenlijsten van klanten op smartphones om hen te helpen bij het winkelen,
door de schappositie van het volgende product in de lijst te laten zien wanneer ze het
juiste gangpad bereiken. Klanten met dieetwensen kunnen ook gebruikmaken van Kroger
Edge, die de relevante producten voor hun specifieke situatie kan kiezen. Klanten moeten
momenteel een handheld-apparaat gebruiken om verbinding te maken met Kroger Edge.

Volumental maakt gebruik van 3D-cameratechnologie om voeten van mensen precies te
meten tot een nauwkeurigheid van 1 mm met een scan van vijf seconden, die al werkt met
retailers zoals New Balance. Deze technologie heeft bij een retailer geresulteerd in een
daling van de retouren van 7% tot 4% en het verhogen van de conversies bij New Balance
met 20% ten opzichte van het op traditionele wijzen passen van schoenen met een
verkoopassistent. Nadat een scan is gemaakt gebruikt de visuele image search herkenning
AI door informatie op te halen uit alle winkels en de geschiedenis van een klant en andere
soortgelijke klanten te bekijken om relevante aanbevelingen te vinden.

Met behulp van de iPads in de restaurants van Vita Mojo kan elk gerecht worden
gepersonaliseerd voor de individuele klant. Met schuifregelaars kan de klant precies bepalen
hoeveel van elk ingrediënt hij wil toevoegen, dit zorgt voor een volledig aanpasbare lunch.
De prijs van het gerecht wordt in realtime bijgewerkt, dus er zijn geen verrassingen in de
betalingsfase. Het personaliseringsaspect van Vita Mojo is uitgebreid door een koppeling
met DNAFit die een uitstrijkje van iemands speeksel analyseert, waarvan de bevindingen
vervolgens kunnen worden toegevoegd aan het profiel van het restaurant, zodat aan alle
specifieke dieetwensen kan worden voldaan.

Pizza Hut heeft onlangs haar e-palette bestelwagenconcept gepresenteerd. Dit zal naar
verwachting operationeel zijn als een pilot op de Olympische Spelen van Tokyo in 2020
en daarna in de VS. Het voertuig zal een mobiele winkel huisvesten, pizza’s bezorgen en kan ook
dienstdoen als een deelrittendienst. Het door Toyota ontworpen voertuig is elektrisch,
volledig autonoom en varieert in grootte van 13 tot 23 voet. De binnenkant - met een lage
vloer en een open interieur - kan ook volledig opnieuw worden geconfigureerd binnen 24 uur,
afhankelijk van de vereisten op dat moment. Pizza Hut overweegt zelfs pizza’s te bakken
in de bestelwagens.

37

AMAZON DASH

38

TOMMY HILFIGER / SLYCE

39

DOMINO’S ANYWARE TECHNOLOGY

40

CALIBURGER GEZICHTSHERKENNING

616

611

610

607

De volgende fase in de evolutie van de Dash button is de Dash Replenishment Service.
Het gaat om elektrische apparaten en consumentenapparaten, zoals wasmachines en
koffiezetapparaten, die de technologie van Amazon hebben ingebouwd. Het gebruikt wordt
volledig bijgehouden. Als de voorraad van bijvoorbeeld wasmachinetabletten op is, wordt dit
automatisch besteld. In de VS werken grote namen zoals Whirlpool en Brother hier al aan
mee en het is de bedoeling om de dienst in het Verenigd Koninkrijk uit te rollen.

Tommy Hilfiger gebruikt beeldherkenningssoftware van Slyce om de ‘Zie Nu, Koop Nu’functie te gebruiken waarmee foto’s kunnen worden gemaakt van alle producten van de
groep in de app, om deze vervolgens te laten matchen met producten in de winkel of
online. Hier kunnen ze vervolgens gekocht worden. Slyce is trots op de kwaliteit van zijn
herkenningsmogelijkheden die in tegenstelling tot die van Amazon en Google classifiers en
detectoren bouwt, wat het eerste niveau van herkenning is. Machine learning wordt gebruikt
om de oplossing te trainen om door gebruikers gegenereerde foto’s van variabele kwaliteit te
herkennen. Als gevolg van het gebruik door retailers, waaronder Home Depot en Macy’s, zijn
de gemiddelde bestelwaarden met 20% gestegen en is de conversieratio doorgaans 60% hoger.

Pizzagigant Domino’s heeft AnyWare-technologie ontwikkeld om klanten te informeren over
alle eetgelegenheden bij het bestellen of afhalen. Het mooie van deze virtuele assistent is dat
deze toegankelijk is via Facebook Messenger, smartwatches, Amazon Echo, Google Home en
zelfs Twitter, met als boodschap dat Domino’s naar de consument toe komt, welk platform hij
ook gebruikt. Gebruikers tikken ‘Pizza’ in, sturen het naar Domino’s en kunnen bestellingen
opgeven uit het volledige menu dat voor hen beschikbaar is. De technologie is ontworpen om
het leven van klanten gemakkelijker te maken en daardoor de merkentrouw te vergroten.

CaliBurger heeft kiosken geïmplementeerd in restaurants die, met behulp van de
NEOFace-software, zijn ontwikkeld met NEC om klanten te herkennen wanneer ze de
kiosk naderen.Voordat klanten bestellen via het interactieve scherm worden automatisch
hun loyaliteitsprogramma en voorkeuren geactiveerd. Dit zorgt voor een verkorting
van de bestelduur van vijf tot tien seconden, wat oploopt in de loop van een dag en de
arbeidskosten verlaagt, en daarnaast helpt bij het verzamelen van gegevens. Er is ook de
mogelijkheid om elementaire demografische informatie uit de visuele gegevens te halen - in
eerste instantie is dit geslacht en een schatting van de leeftijd van de klanten, maar als de Al
volledig functioneel is zijn geavanceerdere gegevens als gezichtsuitdrukkingen mogelijk. Of
een klant blij of verdrietig is, bepaalt de content die op de kiosk wordt weergegeven.

15

INNOVATIE

TOP 60 WERELDWIJDE INNOVATIES

41

UNILEVER / TRIBE INFLUENCER NETWORK

42

SNAPCHAT AR ‘KOOP’ BUTTON

43

B&H PHOTO VIDEO / DISPLAYDATA

44

TOTALCTRL / HANDLERIET
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Unilever gebruikt het influencer-netwerk Tribe om haar marketingstrategie te veranderen
van de focus op nationaal bekende (en erg dure) influencers naar gebruikers op kleinere
schaal, met tussen de 3.000 en 10.000 volgers op Twitter en Instagram voor een meer
gerichte benadering. Deze stap zorgt voor veel meer creatieve controle van Unilever, die
effectief de rol op zich nemen om influencers te benaderen met een korte briefing en hen
te vragen om content bij te dragen; een rol die eerder door een (vaak duur) bureau werd
uitgevoerd.Voor een recente campagne op Stork koos Unilever de beste 20 berichten van
kleinere influencers via Tribe voor dingen die ze met Stork-margarine hadden gemaakt en
ze betaalden vervolgens deze influencers om de content op hun eigen sites te plaatsen.

Snapchat breidt haar gebruik van Augmented Reality (AR) om producten te verkopen uit
door een ‘koop’-button toe te voegen aan haar camera-app. Het bedrijf hoopt dat haar
gebruikers het idee van ‘shoppable AR’ zullen omarmen en heeft al merken zoals Adidas,
Candy Crush en Clairol aangemeld om consumenten enkele van hun producten virtueel uit
te laten proberen met de optie om ze te kopen. Het toevoegen van de aankoopmogelijkheid
zorgt ervoor dat Snapchat nu meer kan bieden dan alleen betrokkenheid via filters en
gezichtsmaskers door een echt kanaal naar een nieuwe markt te brengen. Het vormt het
nieuwste onderdeel van Snapchat’s Sponsored Lenses-initiatief, waarbij retailers merkfilters
maken - in feite productplaatsing voor selfies.

B&H Photo Video heeft de elektronische prijskaartjes van Displaydata geplaatst om
ervoor te zorgen dat ondanks de snelle promotie-gestuurde aard van de categorie, de
prijzen op verschillende kanalen worden uitgelijnd, zonder dat er tijd nodig is voor het
handmatig (opnieuw) labelen van producten.Via een centraal softwareplatform kan een
enkele medewerker nu de prijssjablonen ontwerpen of wijzigen en updates binnen enkele
seconden op alle schappen en online plaatsen. Bovendien kunnen winkelmedewerkers
ook draagbare apparaten gebruiken om producten te scannen en deze te koppelen aan
schappenplannen om ervoor te zorgen dat de juiste prijskaartjes worden bijgewerkt.

TotalCtrl wordt omschreven als een ‘persoonlijke keukenassistent’, die onderdeel uitmaakt
van het groeiende aantal diensten dat gericht is op het verminderen van voedselverspilling.
Hij doet dit in huis door te controleren tot wanneer voedsel in de koelkast van
consumenten en retailers houdbaar is. De in Noorwegen gevestigde supermarkt Handleriet
gebruikt de oplossing, waarbij mensen online bij de supermarkt bestellen en vervolgens op
de hoogte worden gesteld wanneer het eten bijna over datum is, om tijdige consumptie aan
te moedigen. De app heeft ook de mogelijkheid om recepten te versturen op basis van de
items waarvan het weet dat ze in de koelkast staan.

45

ZALANDO / BLLUSH

46

ALIBABA VENDING MACHINE / FORD VEHICLES

47

AMAZON LOCKERS

48

PINTEREST SHOPPING ADS

600

595

592

592

Met het AI-platform van Bllush kunnen retailers in mode- en interieurontwerp content
van hoge kwaliteit, thema’s en gelicentieerde content eenvoudig publiceren voor
bezoekers van hun websites. Momenteel werkt Bllush met winkels zoals Vivense,
Lesara en Zalando, ze leveren de content door alle producten te scannen die op de
winkelwebsite worden verkocht.Vervolgens worden alle tekst en afbeeldingen opnieuw
bekeken om te zoeken naar interessante ‘clusteringen’ die als een trend kunnen worden
gebundeld. Deze trends worden later omgezet in een story voor online publicatie.

Alibaba en Ford hebben het maken van proefritten naar een hoger niveau getild
met een pilot in de Tmall in Guangzhou, China. Hier kunnen consumenten een Fordvoertuig selecteren via een app, elektronisch een aanbetaling doen en vervolgens het
gekozen model ophalen via een onbemande automaat voor auto’s. Het voertuig is dan
beschikbaar voor een driedaagse proefrit. Dit alles gebeurt in minder dan 10 minuten.
Consumenten die een auto naar keuze hebben gekozen nemen een beveiligings-selfie die
ervoor zorgt dat alleen zij de auto mogen meenemen tijdens de testrit. De auto wordt
vervolgens vanuit een parkeergarage met meerdere verdiepingen op de begane grond
van de TMall afgeleverd op een door de klant gekozen tijdstip. Er zijn twee testritten per
persoon toegestaan, op voorwaarde dat er verschillende modellen worden gekozen. Als
uiteindelijk een auto wordt gekozen, bezoekt de consument eenvoudigweg een Fordwinkel om het resterende saldo te betalen.

De kluisjes om e-commerce producten op te halen bij Whole Foods Market Stores heeft het
moederbedrijf Amazon geholpen het aantal snelle winkeltrips bij deze winkels te vergroten.
Sinds de overname van de supermarkt zijn deze microbezoeken met 11% gestegen bij
winkels met kluisjes versus 7% bij andere verkooppunten. De kluisjes hebben de verblijftijd
en looproute bij deze fysieke verkooppunten verbeterd, waarbij Amazon doorgaat met het
uitrollen van de units - die worden ontgrendeld via een code die naar de klant wordt gestuurd
zodra ze hun bestelling hebben geplaatst - naar Whole Foods-winkels. Dit is een voorbeeld
van hoe Amazon doorgaat met het uitbouwen van de mogelijkheden voor meerdere kanalen.
De kluisjes zijn te vinden op meer dan 2.000 locaties in 50 steden over de hele wereld.

Shopping Ads werd in 2017 door een paar merken gelanceerd op Pinterest en sindsdien
is het uitgebreid met honderden bedrijven, waaronder Dorothy Perkins, Made.com en
JD Williams. Shopping Ads maakt automatisch gepromote ‘pins’ aan van de bestaande
productfeed van een retailer, waardoor een productcatalogus moeiteloos wordt omgezet
in inspirerende en bruikbare advertenties. Pinterest blijft zijn advertenties ontwikkelen
door nieuwe winkelformaten te verkennen, waaronder lifestyle-afbeeldingen, zodat
consumenten kunnen zien hoe een product in hun leven zal passen (zoals een meubel in
een woonkamer of een cosmeticaproduct op iemands gezicht).
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MANGO DIGITALE PASKAMERS

50

LIDL WIJN CHATBOT

51

GENERAL MOTORS MARKETPLACE

52

WAYFAIR 3D FACEBOOK NEWS FEED

591

586

585

578
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Mango is een samenwerking aangegaan met Vodafone om het online en offline winkelen
verder te stroomlijnen en te vermengen, door een digitale spiegel van Internet of Things
n al haar flagship stores over de hele wereld te introduceren. Shoppers scannen
kledinglabels in de paskamers en verkoopmedewerkers krijgen hier een seintje over
via een digitaal horloge. Ze kunnen dan instructies krijgen om verschillende maten /
kleuren naar de klant te brengen, terwijl de spiegel in de paskamer ook extra kleding
suggereert om keuzes van de klant aan te vullen.Vodafone heeft het technologieplatform
ontwikkeld in samenwerking met Jogotech.

Lidl is de eerste supermarkt die een AI-aangedreven ‘sommelier’ chatbot in haar
wijnsectie introduceert om klanten te helpen met eventuele vragen. De op Facebook
Messenger gebaseerde chatbot (die is gepersonaliseerd als Margot), adviseert met
name over voedselparen met wijn. Margot biedt ook een reeks veelgestelde vragen en
geeft informatie over de selectie van uitstekende wijnen van de retailer, evenals een
wijnquiz om klanten bekend te maken met de volledige Lidl-wijnselectie. Lidl hoopt
dat het steeds groter wordende deel van de Britse bevolking die Facebook Messenger
gebruikt dit idee zal omarmen.

General Motors is van plan zijn nieuwste modellen uit te rusten met dashboard-ecommerce-technologie in de vorm van pictogrammen die in de auto zijn ingebouwd.
Hiermee kunnen chauffeurs hotelkamers reserveren, tafels boeken, eten bestellen en
tankstations vinden tijdens het rijden. De Marketplace-technologie is ontwikkeld in
samenwerking met IBM en zal automatisch worden geüpload naar bijna twee miljoen
Chevrolet, Cadillac en Buick modellen uit 2017 en zal eind 2018 in ongeveer vier
miljoen auto’s zitten. General Motors zal inkomsten ontvangen van deze retailers op de
Marketplace, terwijl klanten gratis gebruik kunnen maken van de service.

Toen Facebook een nieuwe manier introduceerde om 3D-berichten te delen, was Wayfair,
een Amerikaans bedrijf dat huishoudelijke artikelen verkoopt, een van de eerste bedrijven
die zich aanmeldde. Met de nieuwsfeed op Facebook News kan een object van alle
kanten worden bekeken en het reageert op scrollen en aanraken. Als early adoptor van
virtual reality en 3D-modellering om zijn producten te verkopen, verwacht Wayfair na
verloop van tijd om via 3D-berichten een hele catalogus met meubels en decoraties te
leveren waarmee klanten kunnen communiceren zonder de Facebook-feed te verlaten.

53

FACEBOOK IN-STORE GEZICHTSHERKENNING

576

Facebook is altijd op zoek naar manieren om intelligenter gebruik te
maken van gegevens. Zo doet Facebook momenteel onderzoek naar een
gezichtsherkenningsysteem dat gekoppeld wordt aan camera’s in winkels en de
verkoopmedewerkers meteen inzicht geeft in het profiel van de klant op het moment
dat deze binnenkomt. Bovendien kan gezichtsherkenning gekoppeld aan bankgegevens
worden gebruikt voor betalingsdoeleinden in plaats van dat mensen in de rij staan
bij de kassa’s. Facebook heeft 1,2 miljard herkenbare gezichten opgeslagen, wat grote
mogelijkheden biedt, maar uiteraard moeten ze daarmee zeer zorgvuldig zijn.

54

WECHAT /CELINE

576

Luxe modemerk Celine heeft dan misschien geen Facebook-pagina, ze hebben onlangs wel
een account geopend in China op het WeChat-platform.WeChat heeft 900 miljoen dagelijkse
gebruikers, die mogelijk het ideale toegangspunt bieden voor een merk dat nog niet helemaal
weet waar ze staan en of ze zich volledig zullen binden aan de grote spelers: AliBaba en
JD.com op de lucratieve Chinese luxemarkt. Met haar account op WeChat kan Celine met
klanten communiceren via één-op-één berichten, merkcampagnes sturen en rechtstreeks
limited editions aan de consument verkopen. Het gebruik van een secundair platform op deze
manier zorgt voor een naadloze interactie met de klant in de complexe retailmarkt van China.

55

RENT THE RUNWAY KIOSKS

56

STREETBEES

574

571

Rent The Runway heeft een innovatief model voor het verhuren van kleding dat aanvankelijk
alleen online beschikbaar was, maar sindsdien heeft ze vijf winkels geopend. Deze werden
enorm populair nadat het bedrijf haar onbeperkte abonnementsservice lanceerde.
Wachtrijen voor mensen die hun huurgoederen retourneerden en hun volgende items
ophaalden waren zeer lang, wat grote problemen veroorzaakte. De oplossing was om een
kiosk te introduceren, ontwikkeld door Aila Technologies, die bestaat uit een iPad met
eigen software die scannen op hoge kwaliteit mogelijk maakt met de ingebouwde camera
van het apparaat. Naarmate de oplossing wordt ontwikkeld, zal deze worden gebruikt
als zelfbedieningstool waarbij klanten hun persoonlijke QR-code scannen waarop hun
accountgegevens worden weergegeven en ze de streepjescodes van de producten kunnen
scannen. Zo wordt het voorraadbeheersysteem van het bedrijf onmiddellijk bijgewerkt.

Traditioneel marktonderzoek is vernieuwd door Streetbees, waarbij gebruikers de app
hebben gedownload en dus openstaan voor het ontvangen van verzoeken van merken
en retailers om hun foto’s en video’s te delen met producten van het bedrijf. In plaats van
mensen enquêtevragen te stellen, wordt dit visuele onderzoek als aanzienlijk grondiger en
eerlijker beschouwd. Het heeft de interesse gewekt van veel bedrijven, waaronder PepsiCo,
Unilever en Dyson, die verzoeken richten tot de een miljoen ‘bijen’ overal ter wereld die
het leefbare loon van hun eigen land betaald krijgen. Streetbees breidt momenteel haar
technische team uit dat bezig is met machinaal leren en natuurlijke taalverwerking.
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57

ESTEE LAUDER / GOOGLE ASSISTANT EN HOME

58

SWAROVSKI VIRTUEEL SIERRADEN PASSEN

59

VIRGIN HOLIDAYS IMMERSIVE SHOWROOM / YOURSTUDIO

60

WAL-MART / REALSENSE

550

526

513

511
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Google en Estée Lauder zijn een samenwerking aangegaan om persoonlijk
schoonheidsadvies te bieden in de huizen van klanten via de spraakgestuurde Googleassistent op Google Home. Geïnteresseerde kopers kunnen vragen: “Ok Google, kan ik
met de nachtexpert van Estée Lauder praten”. Dit opent vervolgens een chatervaring
op basis van schoonheidsroutines. Naast het aanbevelen van producten, biedt de app
ook praktisch advies over applicatietechnieken. De sessie eindigt met de expert die de
klant uitnodigt voor een gratis huidadvies in de winkel, aan een Estée Lauder counter. De
chat was aanvankelijk alleen beschikbaar via de relevante app, maar wordt nu op mobiel
aangeboden via Google Assistent en de Estée Lauder-website.

Bij het kopen van sieraden willen mensen vaak artikelen passen, wat een probleem kan
zijn voor bedrijven die online sieraden verkopen, en ook in fysieke winkels kost het veel
tijd. Swarovski ontwikkelde een virtuele try-on-oplossing, waarbij een foto van de hand
van de klant gemaakt wordt en de producten virtueel worden toegevoegd. De eerste
versie was bedoeld voor medewerkers om te gebruiken als hulpmiddel bij het omgaan
met klanten, maar dit is uitgebreid door ook zelfbediening door klanten toe te staan.
De oplossing heeft het daadwerkelijke ‘passen’ niet vervangen, maar het wordt gebruikt
als een voorselectie-instrument waardoor de verkoopmedewerkers nog steeds tijd
besparen in de winkel met toezicht op het aanpasproces.

Voor hun eerste showroom in Cardiff in Wales heeft Virgin Holidays een meeslepende
winkelervaring voor klanten gecreëerd. Cardiff werkte samen met YourStudio om het
concept van een klant die zijn vakantie begint in de showroom te ontwikkelen. De
ruimte bevat een volledige namaakcabine van Virgin Atlantic, met zitplaatsen voor First
Class en Premium Economy, terwijl hij champagne drinkt en snacks eet uit de mini-bar.
Ook staan er virtual reality-stoelen in de winkel, die degene die erop zit meeneemt
op een wereldwijde VR-trip met Virgin Atlantic via Afrika, Engeland en Las Vegas de
ruimte in. Omdat er geen traditionele verkoopdesks zijn, heeft YourStudio geïnnoveerd
rondom het concept om de klanten een complete winkelervaring te bieden.

Wal-Mart gebruikt de RealSense-technologie van Intel om met merken zoals Hershey’s
en Pepsi te werken en digitale prijskaartjes op de schappen te testen die herkennen
wanneer mensen langs de schappen lopen. Het toont prijzen wanneer ze in de buurt zijn en
promotionele beelden wanneer niemand in de buurt is. De gezichtsherkenning kan mogelijk
ook Spaanse klanten herkennen, waardoor de taal in de schappen en digitale schermen
wordt aangepast. De retailer kan de foto’s van individuele klanten effectief opslaan en
gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
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Het niveau van innovatie dat de oplossing laat zien. Of iets echt een
unieke vooruitstrevende oplossing is of dat er concurrentie is van andere
vergelijkbare innovaties bepaalt de score.
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TOP 20: COMMERCIËLE POTENTIE
CRITERIA
De commerciële waarde die de innovatie heeft opgeleverd voor retailers
die de oplossing tot nu toe hebben gebruikt en welke waarde deze in de
toekomst zou kunnen creëren voor retailers als deze op grote schaal
wordt toegepast.
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TOP 20: POTENTIEEL VOORDEEL
CRITERIA
Het niveau van voordeel dat de innovatie oplevert binnen
de organisatie(s) van de retailer. De innovatie heeft een materiële
impact die in de loop van de tijd kan toenemen.
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TOP 20: POTENTIËLE INVLOED
CRITERIA
Het impactniveau dat de innovatie heeft of zou kunnen hebben op de
retailer(s) die het gebruiken en mogelijk op de bredere retailsector.
De impact die de innovatie zou kunnen hebben als de propositie wordt
uitgebouwd en mogelijk op grotere schaal op de markt wordt toegepast.
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Retailinsider.com is een blog / website waarop u zich gratis kunt aanmelden voor onderwerpen
thema’s als ‘Een kijkje nemen achter het vanzelfsprekende, online en in de winkelstraten’. Het is
niet zomaar een nieuwssite, maar biedt tal van meningen en inzichten over de detailhandel, en
voor wat afwisseling soms ook content uit de vrijetijdssector. De regelmatige inzichten worden
aangevuld door een reeks zorgvuldig geselecteerde columnisten en reguliere onderwerpen, zoals
Q&A’s met toonaangevende e-commerce en multichannelretailers en de reeks ‘Innovatieve Retailers’.
Ga voor meer informatie naar retailinsider.com of volg @Retailinsider op Twitter
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Webloyalty is een toonaangevende provider van online spaarprogramma’s.
Wij werken internationaal samen met meer dan 200 retail- en reisbedrijven om hen te
helpen sterkere, meer winstgevende relaties met hun klanten op te bouwen.
Via onze lidmaatschapsprogramma’s helpen we de klanten van onze online retailpartners
jaarlijks aanzienlijk te besparen terwijl ze de partner een aanvullende inkomstenstroom
bieden. Niet alleen stimuleren ze klanten om herhalingsaankopen te doen op de site
van de partner, ze kunnen ook cashback verdienen en geweldige aanbiedingen krijgen,
van mode tot elektronica en reizen in de beste online winkels. Webloyalty is sinds 2007
actief in het Verenigd Koninkrijk en is sindsdien uitgebreid naar Frankrijk, Spanje, Ierland,
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