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SNOP
ET LØNNSOMT KONSEPT FOR SMÅGODT
Målet med brosjyren er å gi deg et innblikk i konseptet, og hjelpe deg til å eksponere
SNOP på best mulige og selgende måte. Gjennom våre anbefalinger ønsker vi å gi
deg de beste forutsetninger for god lønnsomhet og fornøyde kunder.
Unil tilbyr et komplett løsvektkonsept som både tilfredsstiller forbrukerens ønske om
gode smaksopplevelser og butikkens lønnsomhet.
Nøkkelen til suksess med smågodt er å ha den optimale produktmiksen!
Løsvektkonseptet SNOP inneholder et bredt og variert sortiment av de beste og mest
lønnsomme løsvektproduktene i markedet. Sortimentet oppdateres kontinuerlig med
spennende nyheter og nye storselgere. Unil har kunnskap om forbrukerbehov og
trender, samt et nettverk av leverandører som kontinuerlig jobber med å utvikle nye
smaker og varianter. Dette sikrer at vi har et så attraktivt og lønnsomt sortiment som
mulig. Som et ledd i dette, har vi utviklet en helt ny generasjon stativer som
fremhever salget av smågodt gjennom en mer attraktiv eksponering.
Vårt salgsteam har høy kompetanse på smågodt. Ta kontakt med oss
i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å maksimere
salget i din butikk. Du finner kontaktinformasjon bakerst i brosjyren.
HUSK - smågodt er en av de største impulsvarene i
dagligvarehandelen. Det er ofte i butikken kunden tar
sin kjøpsbeslutning. Sørg derfor å holde stativet rent, pent
og velfylt slik at det eksponeres på en best mulig måte.
Smågodt er ferskvare og skal behandles deretter. Derfor
er håndtering og oppfølging i butikk uhyre viktig!

LYKKE TIL!

SNOP SORTIMENT - ALLES FAVORITTER
Kontinuerlige markedsundersøkelser gir oss muligheten til å tilby de bestselgende
variantene av smågodt. Samtidig har vi utviklet et unikt sortiment med en bredde
som gir forbrukerne mangfold - alle skal finne sin favoritt!

KVALITET - KUN DET BESTE ER GODT NOK
Unil har leverandører fra hele Europa som gjennomgår en streng kvalitetskontroll
for smak og matsikkerhet, med fokus på:
Miljø
Produktingredienser
Sertifiseringer, revisjon og kontroll av leverandører
Reklamasjonshåndtering av produkter

SUKSESSFAKTORER - ØKT LØNNSOMHET
Ved hjelp av enkle midler kan du optimere omsetning og lønnsomhet i din
smågodtavdeling!
-

Riktig sortimentmiks
Varetrykk på bestselgere
Jevnlig og godt renhold
Rikelig med poser og skjeer
Tydelig og synlig prismerking (hg pris)
Attraktivt profileringsmateriell som øker
kundens oppmerksomhet
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BUTIKKMATERIELL
SYNLIG OG SESONGAKTUELT
SNOPs butikkmateriell har solid signaleffekt og er lett å orientere seg mot i butikk.

TOPP-PLAKATER

POSER I ULIKE STØRRELSER FOR ULIKE BEHOV & ANLEDNINGER

12 x 7,5 x 24cm

8 x 5 x 20cm
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ETIKETTER
SNOP-etikettene er tydelig merket med produktnavn, bilde og ingredienser for
å gjøre det enkelt for forbruker å finne sine favoritter. Ingrediensetiketten skal
ALLTID samsvare med det produktet som er i boksen.

ETIKETTER - NOEN AV VÅRE BESTSELGERE
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SESONGUTTRYKK
Sesong-materiell med topp-plakater, poser og egne displayer.
Displayer skaper aktualitet og mersalg!
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PLANOGRAMMER
Planogrammene er ikke tilfeldig sammensatt. Basert på kategoriinnsikt, salgsstatistikk, forbrukeranalyser, matsikkerhet og mersalg skal de sikre et balansert og
selgende utvalg av smågodt. Det er derfor viktig å ta hensyn til følgende punkter:
-

-

Allergiprodukter (eks sjokoladeprodukter som inneholder nøtter/spor av nøtter)
må plasseres i øverste hylle og utenfor rekkevidde for små barn
Typiske barneprodukter bør plasseres i gripehøyde på de nederste hyllene
Varetrykk på bestselgere: Våre bestselgere er i en klasse for seg. Klassikerne våre
er kjente og kjære produkter som kunden forventer å finne i stativet (dobbeleksponeres gjerne hvis plass)
Bestselgere bør spres utover i stativet for mersalg
Sørg for variasjon ved å fordele ulike varianter utover i stativet.
På den måten slipper du at alt likt godteri er samlet på samme sted.
Tenk på å ha et innbydende og delikat fargespill

Ved å følge disse kjørereglene sikrer man et bredt, trygt og godt utvalg.
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DE 10 SMÅGODT-BUD
Det stilles strenge krav til RENHOLD. Husk at SMÅGODT = FERSKVARE!
1

Bruk alltid hansker når du håndterer stativene. Tenk på hygiene - smågodt er
ferskvare!

2

Opprydding av skjeer og poser: Start med å gå over stativet og sett skjeer og
poser på plass. Er noe ødelagt/utslitt så bestill nye deler. Poser og skjeer som
«flyter» rundt i stativet skaper et rotete uttrykk.

3

Påfylling av varer: Påfylling av varer gjøres bak, via påfyllingslokket for å få det
eldste godteriet ut først - «sist inn, sist ut». Rør litt i produktene slik at eventuelt
sukkeroverskudd faller ned i sukkerskuffen.

4

Tømming av sukkerskuff: Sørg for at sukkerskuffen tømmes jevnlig slik at man
unngår at sukker hoper seg opp i skuffen.

5

Utskiftning av etikett: Ingrediensetiketten skal ALLTID samsvare med det
produktet som er i boksen.

6

Tømming av spillrenne: Tøm spillrennen for gammelt godteri.

7

Rengjøring av alle flater: Tørk først av oversiden av lokkene med en
microfiberklut. Bytt deretter klut og tørk innsiden av lokkene. Hele bokser
vaskes i oppvaskmaskin ved behov.
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Rengjøring av skjeer: Skjeer skal vaskes
i oppvaskmaskin. Skjeholderen tørkes
av med ren klut.

9

Husk å fylle på rikelig med poser.

10 Jevnlig og godt renhold sikrer et
attraktivt og innbydende smågodtstativ som gjør at kundene får lyst
til å handle SNOP!
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DEMONTERING AV BOKSEN
A

B

C

D

E
F
1. Boksen består av 6 ulike deler. Disse
delene kan monteres og demonteres.
Hvis noen deler går i stykker eller slites
ut behøver man ikke å bytte ut hele
boksen, men man kan kjøpe reservedeler.

A. Bakkrok, B. Påfyllingslokk, C. Kant,
D. Plukkelokk, E Boks F Sukkerskuff

2. Bakkroken tas bort ved å løfte
sperren. Deretter trykkes bakkroken
nedover.

3. Sitter bakkroken fast, sett boksen på
et hardt og stabilt underlag og bank
med håndflaten på toppen av bakkroken
så den løsner nedover.

4. For å ta bort påfyllingslokket bøyer
du lokket og tar det ut av sporene i
boksen.

5. Påfyllingslokket er laget i mykt
materiale og er lett å bøye.

6. For å ta bort plukkelokket bøy ut
veggene og løft lokket ut av sporene.
Kanten og plukkelokket løftes av
sammen.

7. For å ta bort topplokket fra kanten, bøy
topplokket og dra kanten ut av sporene.
Tips! Topplokket er laget i et hardere
materialet enn påfyllingslokket. Det kan
derfor være lettere å holde kanten mot
feks benet så du kan bøye lokket.

8. For å ta ut skruene fra lokket,
bruk en tang og dra forsiktig ut.
Gjør det samme på begge sider.

9. Sukkerskuffen dras enkelt ut for
tømming. Husk å skyve den langt nok
inn til den KLIKKER på plass.
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MONTERING AV SKILLEVEGGER

1. Start med å fjerne det bakerste påfyllingslokket. Ta deretter ut plukkelokket.

3. Se til at skilleveggen også er festet i
sporet i bunnen av boksen.

2. Sett skilleveggen i midterste spor så
det blir to like store spor i boksen. Den
korteste delen skal bakerst.

4. Til slutt settes påfyllings-og plukkelokk tilbake på plass.

MONTERING AV ETIKETTER & PÅFYLLING VARER

1. Etiketter skyves inn til midten i
etikettholderen. Delte bokser benytter
2 etiketter, en for hver halvdel.

2. Påfylling av varer gjøres bak, via
påfyllingslokk
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MONTERING AV SKJEHOLDERE
3 stk skjeholdere per stativ, settes i midterste feste foran på boksen

1. Skjeholderen hektes på
midterste spor.

2. Trykk skjeholderen inn
mot boksen til den KLIKKER
på plass. Pass på at du
treffer det nedre festet.

DEMONTERING AV SKJEHOLDERE

1. Plasser tomlene som
anvist og trykk skjeholderen
ned.

2. Dra skjeholderen ned og
ut for å hekte av festet.
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PLASSERING AV SKJEER OG POSER
Skjeholdere skal plasseres på boksene over posehyllene. Ellers vil ikke lokkene på
boksene under kunne åpnes helt opp.

Skilleveggene i posehyllen plasseres etter behov. Det ser ryddig ut med posene i stabler,
kontra løse i skuffen.

PLASSERING AV TOPP-PLAKATER

1. Plasser topp-plakaten bak den løse
plastfronten. Påse at plakaten går inn i
det nedre sporet.

2. Bøy plastfronten tilbake inn i øvre
spor.

I butikker med flere fag plasseres topp-plakat i følgende rekkefølge:
1) Rosa, 2) Grønn 3) Blå, 4) Rosa, 5) Grønn osv.
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EKSTRADELER TIL SNOP STATIV

Oversikt tilleggsutstyr

Ekstradeler til SNOP stativet bestilles fra ditt lokale Asko selskap

For nærmere informasjon om tilleggsutstyret, ta gjerne kontakt på mail:
snop_losvekt@unil.no

14

KONTAKTINFORMASJON
REGIONSJEF OSLO
Ingar Woll
ingar.woll@unil.no
950 13 617
REGIONSJEF INNLAND
Terje Olstad
terje.olstad@unil.no
419 16 101
REGIONSJEF SØR
Erik Pettersen
erik.pettersen@unil.no
918 87 747
REGIONSJEF VEST
Trine Reime Fitje
trine.reime.fitje@unil.no
915 90 576
REGIONSJEF MIDT/NORD
Odd-Magne Henriksen
odd-magne.henriksen@unil.no
907 74 966
KAM TØRRVARE/NON FOOD DV
Daniel Askevold
daniel.askevold@unil.no
902 02 639

15

Unil AS
Pb 290 Skøyen
NO-0213 OSLO
24 11 35 55

