
Vipps så var man blitt tre

Hilde-Kristin Norddal 
Direktør bankdistribusjon 







3.100.000
privatkunder

109.000
brukerstedsavtaler

3.900.000
privatkunder

+ +
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Vi skal gjøre identifisering og 
betaling lekende lett og trygt! 
Og mer kostnadseffektivt enn 

noen andre!

=



Smartbetaling

Bilindustrien
Levende bilder

Dagligvarer

Sosiale plattformer



Pris Tilgjengelig-
hetEnkelhet Tillit

Betaling har fire drivere for suksess



500.000



Vi feirer små og store seire!
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Vipps topper kåring av Norges mest anbefalte merkevarer 
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Som eneste «lommebok» i Norden, 
har Vipps 30% av transaksjonene 
fra bedrifter







grunner til at vi mener
vi kan lykkes

14



15

#1 Vi lever og ånder for 
forenkling.  





Hei! Har du glemt 
passordet ditt? 

Ja. 

Testet navnet på nærmeste 
familie, utvidetet famile og 
nærmeste venner?

Ja. 

Stor bokstav? Med og uten 
fødselsdato? 

Ja. 

Husker du favorittdyret ditt? 

Litt usikker på hva som var 
favorittdyret for fem år siden.  



Fra passord til

#1 Vi skal fjerne passord i Norge!

+
Logg inn
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Ikke deg?
Aktiv Vipps-bruker:

Name Lastname

Vil du bli husket på startskudd.no og komme rett inn 

neste gang?

Ja

Nei

Gå videre Avbryt

3 millioner brukere + sikker løsning!

Zalando?



24% 
«Registrering er for 

komplisert»

21% 
«Butikken har ikke ønsket 

betalingsmåte»

20% 
«Betalingen fungerte ikke»
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Tast inn kontonummer, CVC og 
utløpsdato, sa du? 





Hurtigkasse økte konverteringen med 40% på VG +



BMW iX3 
- POWERED BY VIPPS
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− De første 1000 reservasjonene 
kom i løpet av de første ukene. Både 
antallet reservasjoner, og ikke minst 
den enkle betalingsmåten, har skapt 
stor opp-merksomhet også innad i 
BMW Group rundt om i verden, sier 
Emmanuel Bret, direktør BMW Group 
Norge.

Norge første ute med 
å kunne reservere 
BMW iX3. 

Nordmenn de aller første i   
verden som forhåndsbetaler 

en bil via Vipps eller lignende   
betalingsløsning



Fra Facebook annonse til kunde 



Vipps på sjekk-inn og sjekk-ut



Oppdrag: fjerne KID!



Fra

Regninger per måned



Til

Regninger per måned



Vi gjør regninger 
tilgjengelig på alle 

flater, og gir makten 
til kunden



eFaktura i Vipps 
lansert før 
sommeren!





Vi skal få på alle!



SMS med dyplenking Kode på regning Skann papirfakturaen

«Alle» betyr at vi må digitalisere papirfakturaen ✉☠
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#2 Alle må leve 
merkevaren



The magic of collaboration!



Fra hierarki til dynamiske og tverrfaglige team 

FRA TIL

IT
Salg

Complaince/RSK

Forretningsutvikling
Kommunikasjon

Juridisk
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Er det ikke 
enkelt nok, 
skal vi ikke 
gjøre det. 

Business case. 



Hva jobber vi 
med nå?



Åpne appen for de under 15 (U15)
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Problem/mulighet:
• Vi ønsker å gjøre det lett for foreldre og 

besteforeldre å overføre penger til de under 
15. Vi ønsker også å gi barna frihet og 
trygghet til å betale når de er alene.

Løsning: 
• Nedskalert versjon av vanlig Vipps der 

foreldre kan bestemme hvor stor frihet de 
under 15 skal ha (motta/sende/betale og 
beløpsgrenser)

• Fase 1: Be om, få og sende penger til 
andre Vippsere

• Fase 2: Saldo og betale til bedrifter

Mål: 
• 2019: 250 000 nye vippsere under 15 år  

🏻

👦🏼

👧🏼 👧🏼



?
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Antall innlegg dag for dag

Vipps Alibaba payments/ Alipay American express Apple Pay

Google Pay Klarna Link Mobility Mastercard

Masterpass Mobilepay Paypal Revolut

Samsung Pay Swish

Rekruttering av Berit Svendsen

Berit Svendsen-effekten?



Det handler om å gjøre livet enklere for kundene!




