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Eksempler



Det skapes 
trolig flere 

jobber enn det 
automatiseres. 

Eksempler



Innovasjonseksempler 
fra Kolonial.no

Eksempler



Mobil er den største 
driveren i handel på 

nettet

Eksempler



Et teknologi- og 
logistikkselskap  

(som selger 
dagligvarer)

Eksempler



Kolonial.no i et 
nøtteskall

Nettbutikk Lager Distribusjon

Teknologi & Dataplattform

Eksempler



EKSEMPLER 
FRA
Brukeropplevelse 
og vekst

Eksempler



Våre kampanjer i 
nettbutikken har vært 
optimert for “alle”…..

Eksempler



… men med vår egen 
testplattform og målgruppe 
targeting så vi blir langt 
mer relevante.

Eksempler



Predikere og presentere 
“dine produkter” for å 
raskere fylle handlekurven 
er viktig for oss. 

Eksempler



EKSEMPLER FRA 
Lager og 
distribusjonsløsninger

Eksempler



Vi pleide å pakke kasser 
til bilene for hånd og 
navigerte ut fra “lean” 
tavler…

Eksempler



… men nå er roboter, vår 
egen software og data 
den drivende kraften bak 
våre forbedringer

Eksempler



Distribusjonsdata hjelper 
oss med å sette høyst 
effektive og 
brukervennlige ruter. 

Eksempler



EKSEMPLER FRA
Teknologi- og 
dataplattformen bak det 
hele 

Eksempler



Enkel tilgang til 
konsistente og komplette 
data og analyse er 
fundamentalt. 

Eksempler



Eksempler Deg



Større krav til 
livslang læring

Deg



Kunnskap er 
ferskvare

Deg



Digitalisering handler 
ikke om teknologi

Deg



Deg

Født sånn eller blitt sånn?



Deg



«Den som ikke har gjort 
en banebrytende 
vitenskapelig 
oppdagelse før fylte 30, 
kommer aldri til å gjøre 
det»

Deg



Deg



Forskning sier:
Det er ingen naturlov som 
sier at man ikke kan 
omstille seg etter en viss 
alder.

Deg



Deg



11 millioner 
informasjonsbiter 

per sekund

Deg



Vi er distraherte og vi liker (elsker) det!
Deg



Vi får for mange inntrykk

Deg



Vi er hardkodet til 
å velge det trygge. 

Deg



Deg



Deg



70% av alle endringer feiler

Deg



Deg
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Deg



Deg

Kultur spiser digitalisering til frokost



DARWINISME

BUT THE ONES MOST 
  RESPONSIVE TO CHANGE

IT IS NOT THE STRONGEST OF THE SPECIES 
THAT SURVIVES, NOR THE MOST INTELLIGENT, 

Deg



7 tips til 
din 

digitaliserings-
strategi

Deg



• Lag strategien
• Kommunisér
• Kommunisér 
• Justér strategien
• Kommunisér
• Kommunisér
• Kommunisér

3.

Deg
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Oppsummering
• Det skapes flere jobber enn det forsvinner
• Vi er kreative og nysgjerrige - det slår maskinen
• Vi kan endre oss
• Vi kan endre ting, men da må vi få med folk
• Innovasjonsmuskler har vi alle



Takk! 🙇
👉@louisedigital


