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Helsinki, 13.3.2012. Intel uudistaa vähittäiskaupan liiketoimintamalleja yhteistyössä
alan  kumppanien  ja  asiakkaiden  kanssa.  Yhtiö  esittelee  uusia  vähittäiskaupan
ratkaisujaan 13.–14.3. Lontoossa järjestettävässä Retail Business Technology Expossa.
Lisäksi  Intel  on  kertonut  rahoittavansa  Oxfordin  yliopiston  vähittäiskaupan
tulevaisuutta kartoittavaa tutkimushanketta.

Teknologia  vaikuttaa  yhä  enemmän  kuluttajien  ostoskäyttäytymiseen.  Tuotteiden
hintatiedot  ovat  aiempaa  helpommin  saatavilla  myyntipaikoissa,  mikä  luo  uusia
haasteita  vähittäiskaupan  kilpailukyvylle.  Intel  on  kehittänyt  tiiviissä  yhteistyössä
vähittäiskaupan  toimijoiden  kanssa  teknologisia  ratkaisuja,  jotka  mahdollistavat
uudenlaisia,  visuaalisesti  rikkaita  ostokokemuksia.  Kuluttajille  ratkaisut  näkyvät
entistä miellyttävämpänä ja runsaasti tietoa tarjoavana ostoympäristönä. Yrityksille
ratkaisut tarjoavat keinoja vastata muuttuvan toimintaympäristön tuomiin haasteisiin.

Yksi esimerkki Intelin kehittämistä teknologioista on Intel AIM Suite. Vähittäiskaupan
järjestelmiin  integroituna  se  tuottaa  nopeasti  yksittäisille  kuluttajille  kohdistettua
sisältöä,  mahdollistaen  näin  entistä  henkilökohtaisemman  ostokokemuksen.  Lisäksi
Intel  AIM  Suite  vastaa  mitattavien  ja  tarkkaan  kohdistettujen  markkinointi-  ja
myyntikampanjoiden kysyntään, sillä sen avulla on mahdollista kerätä nimettömästi
arvokasta ostokäyttäytymistä koskevaa tietoa.

Lontoossa  järjestettävässä  Retail  Business  Technology  Expossa  Intelin  asiakkaista
ratkaisujaan esittelee muun muassa itävaltalainen UMA, joka hyödyntää suomalaisen
MultiTouch  Oy:n  valmistamia  kosketusnäyttöjä.  Interaktiivisten  kosketusnäyttöjen
avulla  asiakkaat  voivat  tutustua  yli  500  valmistajan  yli  25  000  tuotteeseen,  sekä
tuotteisiin  liittyviin  asiantuntijakommentteihin  ja  sosiaalisen  median  syötteisiin.
Asiakkaat voivat vertailla tuotteita ja siirtää tuotetiedot mobiililaitteisiinsa tilaamista
tai  maksamista  varten.  Intel  AIM  Suiten  avulla  kauppiaat  pystyvät  puolestaan
paremmin  ymmärtämään  kosketusnäytön  käyttäjien  piirteitä  (sukupuoli,  ikä,
kiinnostuksen kohteet, ilmeet sekä muut demografiset tiedot).

Oxfordin  yliopiston  Said  Business  Schoolin  kuuluvan  Oxford  Institute  of  Retail
Managementin  laaja-alaisessa,  vähittäiskaupan  tulevaisuutta  kartoittavassa
tutkimushankkeessa oletetaan perinteisen vähittäiskaupan liiketoimintamallin jääneen
jälkeen  teknologisesta  kehityksestä.  Intelin  rahoittamassa  tutkimuksessa  tutkitaan
sitä, miten teknologia muuttaa ihmisten ostokäyttäytymistä, ja minkälaisia muutoksia
tämä kehitys edellyttää vähittäiskaupan liiketoimintamalleissa. Tutkimuksen kohteena
ovat  muun  muassa  fyysisen  ja  digitaalisen  maailman  lähentyminen,
mobiiliteknologioiden  hyödyntäminen  sekä  tietoturva-asiat,  joiden  oletetaan
muuttavan perustavanlaatuisesti perinteistä vähittäiskauppaa.
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