Skönhetsexperten Lyko
optimerar lönsamheten
med Qliro.
Med över 40 butiker i Sverige och Norge och 776 MSEK i omsättning
har Lyko positionerat sig som ett av Sveriges starkaste varumärken
inom hårvård och skönhet. Det är en minst sagt imponerande resa
som Richard Lyko, grundare av Lyko.se, varit med om där han tagit
familjeföretaget från pojkrummet i Vansbro till en introduktion på
börsen.
Stockholm, december 2017.
Vi träﬀar Richard i Lykos lokaler på

Lönsamhetsbiten har självklart varit

Kungsholmen. Det är svårt att ta

väldigt viktig för oss under hela vår

miste på företagets nisch där hud-

resa, men den hamnar i ett helt annat

och hårvårdsprodukter radas upp

ljus nu för våra investerare.” ,

redan i receptionen. Bara ett par

berättar Rickard Lyko.

veckor tidigare har företaget nått
uppnått en viktig milstolpe då Lyko

Just lönsamhetsaspekten är en av de

introducerats på börsen.

delar som gjorde att valet föll på
Qliro när det var dags att se över

”Det känns fantastiskt roligt. Den

valet av betalpartner. Detta efter att

stora skillnaden jämfört med tidigare

tidigare samarbetat med Klarna.

är att vi nu har fler ögon på oss.

”Som stor e-handlare är du inte
i behov av en betalpartner som
eventuellt kan stärka din
kredibilitet genom ett starkt
varumärke. Den har du redan
förtjänat. Istället bör du välja
en partner som är lyhörd,
flexibel och som kan stärka din
affär och din lönsamhet. Alla de
delarna får vi genom Qliro.”

Rickard Lyko
Grundare av Lyko.se
BETALNINGAR SOM INTÄKTSKÄLLA.

Lykos utmaningar som e-

globala jättar som Amazon som kan

handelsbolag har förändrats enormt

komma att ge oss en ny form av

över tid och för att förstå

konkurrens. Därför är det oerhört

komplexiteten i att erbjuda en

viktigt att vi fortsätter att utveckla

plattform som är optimerad från

alla delar av vårt erbjudande, där

både ett användar- och

betallösningen är en komponent som

lönsamhetsperspektiv så fick vi sitta

måste generera värde för

ned med VDn Joanna Hummel.

konsumenterna men även för oss i
form av intäkter. Där är Qliro en bra

”Konkurrensen inom digital handel

partner” , kommenterar Joanna

ökar och det kommer krävas alltmer

Hummel.

framöver för att driva tillväxt och
lönsamhet, inte minst med tanke på

Joanna poängterar även att Qliros
revenue share-modell utmanar det
traditionella betalerbjudandet som
tidigare varit en kostnadspost istället
för intäktskälla.

”Att som e-handlare få ta del av de
intäkter som genereras genom
betalningar känns för mig som en
självklarhet, både från en lönsamhetsoch partnerskapsperspektiv. Qliro är
därför en väldigt bra matchning för oss
eftersom vi har delade incitament att
driva vår e-handel framåt. När vi tjänar
pengar, tjänar dom pengar och vice
versa.”

Joanna Hummel
CEO, Lyko

KONSUMENTEN I FOKUS – VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN.

Under vårt samtal med Joanna så är

Online Sales Manager, får vi en

svaren snabba och visionen tydlig –

förstärkt bild av hur viktig UX-

Lyko ska driva tillväxt och ständigt

optimeringen är för Lyko. Andre har

utveckla kundupplevelsen vilket hon

arbetat på Lyko i 8 år och har varit

ser är A och O för att kunna bibehålla

med under flera plattformsbyten och

Lykos starka position på den

A/B-testande av ny funktionalitet.

nordiska marknaden.
När ämnet betalningar kommer på
Via ett skypesamtal med Andre Ihlar,

tal medger han att han kände en viss

oro vid bytet från Klarna till Qliro

Innan vi avslutar samtalet med André

eftersom en förändring i kassan både

får vi chansen att ställa frågan vad

skulle kunna slå mot

han ser som nästa steg i

användarupplevelsen och inte minst

partnerskapet mellan Qliro och Lyko.

– antalet konverteringar till sälj.

Svaret kommer ganska snabbt därpå.

Bytet till Qliro blev dock väldigt
lyckat.

”Jag tror att det handlar om att vara
flexibel för förändringar. Hela e-

Utöver de positiva

handeln har förändrats extremt

konverteringstalen pekar även André

mycket under min tid hos Lyko, och

på partnerskapet som en

det är inget som kommer att

nyckelfaktor för att lyckas med e-

förändras framöver. Vi behöver vara

handel, där både Qliro och Lyko har

agila för att anpassa oss, och med

gemensamma incitament för att

tanke på att ni har samma approach

driva Lykos aﬀär framåt.

som oss så tror jag att vi även
fortsättningsvis kan göra bra saker
tillsammans” , avslutar Ihlar.

”Den attention vi får från Qliro är
oerhört viktig för oss. Som e-

Och visst har saker och ting

handlare vet du att du förr eller

förändrats. Lyko har gått från en lokal

senare kommer att stöta på

salong i Dala-Järna till en listning på

problem, och då vill du kunna jobba
med en partner som kan stötta dig
till 100%, oavsett om det handlar
om backend-support eller
konverteringsoptimering.”

André Ihlar
Online sales manager

börsen. Trots det har Lykos resa bara
börjat – en resa som vi på Qliro ser
fram emot att få vara med på.

