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Omslagsbilden:

§iickpojken har en viktig funktion i USA-

butiken. Han iir ofta avgorande bade

for butikens effektivitet och goodwill.

Ett specialnummer om siiljtekniken

hos ett amerikanskt kedjeforetag
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Buliken
byler ansikle

Flerdackare ftir
djupfrysl i nya

buliker
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En siiljserie fran Hinky Dinky-butikerna. Specialreportage borjar pa sidan 28

Dekorationerna ar i mi'mga Hinky Dinky-
butiker - efter svenska matt - ganska pa-
kostade. Rent allmant tycker man sig se
att det amerikanska folket har en mer ut-
praglad lust att dekorera an vad som ar
allmant i Sverige. Detta gar igen aven i
butikerna. De fIesta butiker far under jul-
tiden ett helt nytt ansikte. Hinky Dinky-bu-
tikerna har under december varje ar en
tavling, gallande vilken av butikerna som

kan prestera de basta och mest saIjande
julexponeringarna och juldekorationerna.
Denna butik tillhorde en av fjolarets vinnare.
Varje gondolgavel hade byggts om i form

av ett hus, dar populara julvaror expone-
rades. En del av kyldiskarna och butiks-
kontoret hade dekorerats pa liknade satt.
Personalen agerade ocksa i stora roda
toppluvor.
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Det djupfrysta sortimentet oker standigt,
De aldre butikerna brottas med utryrnmes-
problem och kan inte effektivt exponera
alla artiklar. I de nya butikerna saljs det
djupfrysta sortimentet vanligtvis i fIer-
dackade kyldiskar. Forutom att dessa ger

storre exponeringsvolym per kvadratmeter
ger de ocksa battre overskadlighet och en
mer tilltalande exponering. Prislappar och
skyltar ar de medel man anvander fOr att
skapa liv.

-
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Vilda Vaste.n-
vagn rned

sovande covvboy

Massexpone.ingar
i '.ukt- och g.on-

saksavdelningen
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En kampanj for en av de stOrsta kottle-
verantOrernas produkter fOljdes i en av
butikerna upp med denna exponering. Expo-
neringspodiet utgjordes av en Vildavastern-
vagn i gammal kand stil. Som ett extra

arrangemang kunde man under vagnen se
en fullt utrustad, sovande cowboy. Expo-
neringen hade hogt uppmarksamhetsvarde
och forsaljningen var god.

Alltefter sasongsvaxlingarna, da vissa varor
ar aktuella och saljs till ett formanligt pris,
later man dem under en kortare period
med stora massexponeringar dominera av-
delningen. Kanske later man apelsiner eller
applen uppta en hel kyldisk. Formanligt
pris och stora exponeringar biiddar for
massfOrsaljning. Bilden visar en massexpo-

nering av potatis forpackad i 5-kilospasar.
Det laga priset har forstarkts med en skylt
som berattar om >carload sale> (forsaljning
i vagnslaster).

Ibland utlyser leverantOren tavlingar om
de basta exponeringarna. De manga penning-
priserna utgor en extra inspiration for
gronsakscheferna.

11



"Rullhylla" hailer
sexpacken pa plats
61 och liiskedrycker siiljs till over-
viigande delen i sexpack. De min-
dre flaskoma finns ej att tillga i
annan kvantitet.

De sexpackade liiskedryckerna
- som iir en stor volymvara -
exponeras i djupa hylIfack. For
att ge stagda at exponeringen finns
mellan varje skikt en sjiilvrullande
"plasthylla». Den iir fiistad i gon-
dolens rygg och rullas ut och
bildar underlag for varje skikt
av varor. Niir kunden tar en for-
packning fran exponeringen rullar
»hyllan» ihop sig sa att det
underliggande lagret blir synligt
och »taviinligt». »Rullhyllan:o
finns alltid pa plats, men syns
inte, da den inte fyller sin
funktion.
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ALLT
for aU inreda och
utrusta affarer, ka-
feer, barer, restau-
ranter, hotell, ma-
gasin

ALLT
for ambulerande
och automatisk di-
stribution

1a Internationella Utstallningen
av Inrednings-
och Utrustningsmateriel
for Handels- och Turistnaringarna
19 - 27 november 1966 Milano -Massomradet

Den italienska distributionsapparatenoch den ita-
lienska turistnaringenhailer pa att rusta sig for en
storre produktivitet.
Den italienska regeringens ekonomiska program
paskyndardennafornyelseoch utveckling,som un-
derlattas av nationellaoch lokala redan ikrafttradda
bestammelserom kreditlattnader.Andra stodatgar-
der kommeratt folja. Man forutser investeringarpa
over 1800miljarderlire underde narmastefernaren.

Industriidkare:
En miljon italienska kopare inom handeln och
turismen vantar pa att fa se Eder produktion.
Detta ar ratta tillfallet att stalla ut den och demon-
strera dess rationella kapacitet.
EXPO-CT-66 erbjuder Eder denna mojlighet.

Upplysningar: .
genom Italiens diplomatiska, konsulara och handelsrepresentationer eller
genom Sekretariatet for EXPO-CT-66, Piazza Belgiojoso 1, Milano (ltalien)
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Specialreportage:
Kjell Gunnarsson

Niirbildav

-."

MINK
DINKY -

SJALYBETJANINGpresenterar har ett annorlunda reportage fran ett valskott amerikanskt
kedjefOretag. Vi har valt Hinky Dinky, ett foretag som efter amerikanska matt inte
ar sarskilt stort, men just darfor ger goda jamforelsemojligheter for svenska lasare.
Reportaget ar redigerat oeh tillrattalagt for att i fOrsta hand stalla i blixtbelysning
de fakta, som kan vara vardefulla att omsatta i svenska butiker. Detta forklarar varfor
vissa typiska amerikanska foreteelser kan verka undanskymda.

Kjell Gunnarsson, faekredaktor pa SJALYBETJANING,har tillbringat sex manader hos
Hinky Dinky. Han har lagt ner myeket tid pa att handgripligt arbeta i alla avdelningar
for att lara Hinky Dinkys salj- oeh arbetsmetoder i butikema. Han har oeksa gjort
omfattande studier av arbetet pa forsaljningskontor, inkopskontor, dataeentral oeh ge-
nom deltagande i foretagsledningens sammantraden. Reportaget ger en narbild av ett
valskott amerikanskt detaljhandelsforetag pa ett satt som kanske aldrig tidigare
publieerats i Sverige. Vi taekar Hinky Dinkys foretagsledning for aU de sa oppenhjart-
ligt latit oss oeh vara lasare ta del av de basta bitarna ur den flod av erfarenheter
de har att osa ur.

Det intensiva monstret av supermarkets i USA iir komponerat av manga olika fore tag
- stora och sma - de fIesta med olika malsiittning och arbetsmetoder.

I Mellanviistern med tyngdpunkten i staterna Nebraska och Iowa finner vi ett av
dessa foretag - Hinky Dinky, med huvudkontor i Omaha, Nebraska.

Foretaget tillhor inte de stora och heller inte de sma. Med tanke pa den framgang
och expansion Hinky Dinky haft de senaste aren maste det dock betraktas som en god
representant for det genomsnittliga amerikanska kedjeforetaget.

Hinky Dinky har tidigare drivit enbart supermarkets. De senaste tre aren har de
dock siagit in pa rabattvaruhus-marknaden, vi/ket ocksa inneburit att man utvidgat
sitt arbetsomrade till att omfatta heia USA. Det faktum att Hinky Dinky nu driver
butiker i sammanIagt nio stater har gjort att man omniimner sig som USA:s minsta
nationella kedjeforetag.

Hinky Dinky omfattar idag sammanlagt
62 butiksenheter. Av dessa ar 45 super-
markets arbetande under namnet Hinky
Dinky. Resterande 16 inryms i diseount-
sektorn oeh ar hyrda -livsmedelsavdel-
ningar i rabattvaruhus. Eftersom dessa
butiker har en nagot annorlunda profil,
arbetar de inte under namnet Hinky
Dinky, utan ingar som anonyma avdel-
ningar i de olika rabattvaruhusen. Dessa
avdelningar far sina direktiv oeh sin over-
vakning fran huvudkontoret i Omaha
men arbetar i ovrigt som fristaende en-
heter vad galler inkop oeh prissattning.

DWver butiksenheterna driver Hinky
Dinky oeksa fern bensinstationer, be-
lagna i Omaha.

Dinky Dinky - namn efter schlager
Hinky Dinky kedjan grundades 1925 i
oeh med att de tre broderna Jule, Albert
oeh Henry Newman samt deras kusin
Ben Silver beslOtsig for att sla ihop sina
sma enskilt arbetande butiker oeh till-
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sammans utveekla en kedja. Foretaget ar
fortfarande i Newmanfamiljens ago, med
Jule Newman som styrelseordforande
oeh hans son som aktiv president. Nam-
net Hinky Dinky, som inte bara i svens-
ka oron klingar lustigt, har sin egen
historia. Strax efter att de fyra grundarna
fattat sitt beslut, var de en dag pa vag
hem fran ett sammantrade dar de disku-
terat det nybildade foretagets framtid
oeh uppbyggnad.

- Vi satt i bilen oeh forsokte finna
ett bra namn pa butikerna, berattar Jule
Newman. I vaster fauns en myeket fram-
gangsrik kedja med namnet Piggly Wigg-
ly oeh vi sokte ett namn liknande detta.
Vi kunde emellertid inte finna vad vi
sokte oeh borjade istallet fordriva tiden
med att sjunga gamla sehlagers. En av
dessa var en klassiker fran forsta varlds-
kriget, »Hinky Dinky Parley Voo».
- Dar har vi det, ropade plotsligt na-
gon. Vi blev alla entusiastiska oeh sa

- blev det Hinky Dinky.

ell
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Hinky Dinky har totalt 62 butiker, varav 17 iir livsmedelsavdelningar i rabattvaruhus
och 45 iir fristdende supermarkets. Hinky Dinkys profil iir utpriiglat kundviinlig.
Rymlig parkering iir en av de friimsta atgiirderna.
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Hinky Dinky-chefen Calvin" Nick" Newman:
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Del galler all vara lorsl!

Vi later ehefen fOr Hinky Dinky -
Calvin »Nick» Newman - med egna ord
i korthet ge en bild av foretagets mal-
sattning oeh policy.

Den 40-arige Nick Newman - son
till en av grundarna - har sedan 1961

fungerat som direktor for foretaget oeh
alltsa varit den huvudansvarige for de
senaste arens kraftiga expansion.

Nick Newman figurerar i flera sam-
manhang i den amerikanska detaljhan-
deln. Under manga ar har han sasom

styrelseledamot varit verksam i Super
Market Institute oeh sedan 1965 innehar

han en av vieepresidentposterna i detta
varldsomfattande institut. Han ar oeksa

ledamot av styrelsen fOr the National
Association of Food Chains. (Den natio-
nella sammanslutningen fOr livsmedels-
kedjor.)

Nick Newman:

Forst pa plan vinner

- For tio ar sedan inforde vi stamps i
vara butiker. Det var da ett myeket vik-
tigt beslut. Vi var forst pa plan med att
utnyttja detta konkurrensmedel. I fjol
beslOt vi oss for att slopa stamps oeh
ga in far renodlad lagprissattning. Detta
anser vi vara ett minst lika viktigt oeh
for framtiden avgorande stallningsta-
gande.

Vad sager oss detta? Det ar ett tydligt
bevis pa hur foranderlig oeh pendlande
livsmedelshandeln ar. Det gor bransehen
svar, men samtidigt intressant oeh le-
vande. Det finns alltid mer an en vag
till framgang, men gemensamt for dem
alla ar att man maste vara vaken for nya
trender oeh heIst vara forst all anpassa
foretaget i konkurrensen.

Denna stravan att vara fOrst med det

nya som kunden onskar, har styrt vart
handlande bade vid inforandet oeh slo-

pandet av stamps. Alla har vi standigt
behov av forandringar, yare sig de ar
rationellt eller emotionellt grundade. I en
intensiv konkurrens framkallas fOrand-

ringarna oftare. Pendeln gar fortare oeh
mer oregelbundet.

Basta butiken vinner

- Medan huvudparten av den amerikan-
ska livsmedelshandeln de senaste aren

har agnat stor uppmarksamhet at kost-
nadsbesparande iitgarder oeh effektivare

saljmetoder, har de butiker som satt kun-
derna i framsta rummet haft den starsta

framgangen. Med en arlig oeh enkel
stravan - utan kostnadskravande jippon
oeh glamour - har faretagen med de
basta butikerna attraherat kunderna.

Bland dessa butiker finns manga mindre
oeh lokalt arbetande enheter.

Den personliga atmosfar oeh lokala
anpassning till kundkretsen som ar de

flesta kopmannaagda butikernas styrka,
maste de stOrre - oeh speeiellt de stora
rikskedjorna - kampa hart for att na.

Vad viii kunden ha?

- En kund har manga krav pa en bra
butik. Lat mig i korthet saga vad vi tror
hon anser vara viktigast:
. Hon vill finna hogklassiga fiirskvaru-

avdelningar - med garanterat fraseha
varor.

. Hon vill ha ett stort urval av produk-
ter. Bredden av gamla oeh valkanda
varor tillsammans med de nyheter hon
blivit informerad om genom reklam i
radio, TV oeh tidningar..Hon vill finna de valkanda riksmiir-

kesvarorna saval som kedjans egna
miirkesvaror. Det ger henne bredare
urval oeh ehans att kopa billigare.

. Hon vill ha rena och trivsamma bu-
tikslokaler.

. Hon vill ha butiken anpassad till hen-
nes speciella intressen och onskemal.

. Hon vill ha de liigsta priserna.

. Allt detta vill hon ha i kombination

med en god, viinlig och personlig ser-
vice, snabb oeh korrekt kassabetjaning
oeh perfekt »hjalp-till-bilen» service.

Kan man omsatta alIa dessa synpunkter
till att bli verklighet har man oeksa over-

tygat henne om att butiken verkligen ar
intresserad av all ha henne som kund.

Har man uppnatt denna kansla, da har
man lyekats. Det ar vad vi forsoker.

Kunder ger volym - volym ger
effektivitet

- Med de flesta anstrangningar inrikta-
de pa att tillfredsstalla kunderna har man
oeksa den stOrsta ehansen att na volym.
De flesta kostnaderna i detaljhandeln ar
fasta. De star inte i proportion till for-
saljningen. Darfor ar stOrre volym oftast
nyekeln till battre effektivitet oeh netto-
vinst. Man far aldrig glOmma att det

basta sattet att se pa nettovinsten ar i
kronor oeh inte i proeent.

Man maste salja kunderna pa det nya
- Nar man gor ett ingrepp i sin profil
gentemot kunderna, ar man tvungen att
myeket kraftigt salja kunderna pa det
nya. Man forlorar kanske en del kunder,
men i gengald vinner man nya oeh blir
battre rustad fOr framtiden. De problem
oeh extra anstrangningar som en om-
svangning maste medfOra, far inte hindra
att man fattar sitt be slut. Man maste
fOlja de intentioner man tror ar de ratta.

HeIst skall man fOlja utveeklingen sa
snabbt att man bidrar till att leda den.

Inser man nodvandigheten av flexibilitet
i policy oeh profilskapande atgarder, far
man oeksa lov att aeeeptera det upp-
foljningsarbete detta medfor.

Rabattvaruhus - en ny marknad fOr oss
- Jag tror att supermarkets annu i
manga ar kommer att inneha den ledande
platsen i distributionen av livsmedel,
men jag tror oeksa att rabattvaruhusen
kommer att ta en aUt stOrre del av livs-

medelsfOrsaljningen. Denna utveeklings-
trend oeh det faktum att Hinky Dinky
har en tamligen god marknadstaekning i
vart ursprungliga arbetsomrade Nebras-
ka, har alltsa gjort att vi beslutat oss for
att i var expansion ga utanfOr vart tidi-
gare omrade. Det galler saval butikstyp
som rent geografiskt. Om Nebraska varit
mer folkrikt oeh expanderande, som t.ex.
vastkuststaterna, hade vi sannolikt ieke
brutit oss ur ramen, men med radande
forhallanden har vi bedomt det som

lampligt. Vara 16 livsmedelsavdelningar
i rabattvaruhusen landet runt arbetar

principiellt efter samma monster, men de
ar givetvis mer deeentraliserade i sin or-

ganisation. De langa avstanden oeh de
lokala konkurrensforhallandena gor att
de enbart far prineipiella order oeh over-
vakning fran huvudkontoret. Vi har fun-
nit detta arbetsomrade myeket intressant
oeh aven ekonomiskt givande. En del av

enheterna ligger pa en arsomsattning
omkring 20 miljoner svenska kronor.
Var policy for dessa butiker ar i stort

densamma som for vara supermarkets
- hard satsning pa farskvaror, brett sor-
timent, ett lagt nettopris oeh kunden i
centrum.
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Bulikslagen mellan

,

Kontrasten mellan ytteromradena i Oma-
ha och exempelvis Stockholms fororter
ar stor. I Omahas svagt bOljande fororts-
terrang ser man villor och ater villor.
Vid en rundresa genom Stockholms fOr-
orter ar det utan tvekan hoghusen som
svarar fOr det dominerande inslaget.
Kven om forhallandena kan vaxla pa
olika platser i saval Sverige som USA,
kan dock Stockholm och Omaha utgora
exempel pa den skillnad i bebyggelse-
strukturen, som andock rader mellan de
bada landema. I Sverige bor cirka 65
procent av oss i flerfamiljshus, medan
70 procent av det amerikanska folket
bor i enfamiljshus. Detta i kombination
med det hoga amerikanska bilinnehavet
gor ocksa butikslokaliseringen annor-
lunda.

USA rliknar barn bilkunder
I princip kan man saga att saval de
svenska som amerikanska butikslokali-
serama ar ute efter samma typ av kun-
der - den i ytteromradet bosatta famil-
jen. Malet ar att hitta ett liige i ett kop-
starkt och expanderande omrade, latt till-
gangligt for kundema. Det ar den sista
punkten - lattillgangligheten - som
utgor den vasentligaste skillnaden mellan
butikslokaIiseringen i USA och Sverige.
Med var koncentrerade bebyggelsestruk-
tur ar det basta butikslaget ofta i cen-
trum av den koncentrerade bebyggelsen.
Med en del kunder inom gangavsmnd,
andra inom bekvamt rackhall medelst
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allnianna kommunikationer och en tredje
part bilkunder kalkylerar vi i Sverige
med den optimala kundtillstromningen.
I USA ar det dock nastan alltid helt
och enbart bilkunden man har att rakna
med. Den utspridda bebyggelsen gor det
helt enkelt omojIigt att ga till butiken.

Andrnbil fOr shopping
Offentliga fardmedel ar ocksa ytterst fa-
taliga jamfort med Sverige. Det ar framst
i citykaman samt vid vissa strak till for-
ortema som sadana mojIigheter erbjuds.
Dessa forhallanden varierar givetvis fran
stad till stad, men allmant maste dock
sagas att bilen ersatt mycket av den funk-
tion dessa fardmedel uppratthaller i Sve-
rige. Det ar alltsa bilen som regerar.
Andrabilen spelar dar ocksa en avgo-
rande roll. Hustrun har en egen bil
mestadels just for shoppingandamil.
Kven om dessaandrabilar~ med tanke
pa utseende - inte alla ganger speglar
den amerikanska levnadsstandarden, fyl-
ler de dock en vasentlig funktion for
bade husmodem och butikema.

Supermarkets vid huvudgator
i ytteromradena
- Dessa iOrballanden gor att vi for-
soker lokalisera butikema utmed de hu-
vudstrak som for ut till och genom ytter-
omradena, sager vice direktOr Bob New-
man. Butiken maste vara'latt tillganglig
med bil. Huvudgatoma med trafikljus
och filmarkeringar gor komingen snab-



I bosladsornraden

bare och lattare. Butikerna ligger sallan
eller aldrig i mitten av ett bostadsom-
rade. Oftast soker vi lagen i de fria
ytor som i regel finns mellan bostads-
omradena. Det ger oss mojligheter till
storre yta med en enplansbyggnad och
ditt anpassade parkeringsutrymmen. Jag
skulle vilja saga att detta ar det typiska
laget for en amerikansk supermarket, va-
re sig den ligger ensam eller i ett narhets-
centrum med fIer butikstyper. I ett sadant
liige kan man saga att kunderna i det
narmaste till 100 procent ar 'bilkunder.
Genomsnittligt har butikerna i ytterom-
rMena mellan 150 och 200 parke rings-
platser.

Aven om det for ett fatal kunder yore
praktiskt mojligt att ga till butiken, fore-
kommer det inte i sadana ytteromrades-
lagen. Dels har bilen en sMan makt over
amerikanaren att han eller hon aldrig
overvager en sadan tanke. Dels ar vecko-
handlandet utbrett och de varukvantite-
ter detta medfor gor det ofta omojligt
- eller i varje fall ytterst obekvamt -
att utan bil transportera varorna till
hemmet.

Stadscity spelar ringa roll i
livsmedelsbandeln
Lat oss fortsatta med Omaha som typ-
exempel. Liksom i de fiesta amerikanska
stader har citykarnan i Omaha forlorat
en stor del av sin dragningskraft och
saljvolym. Supermarkets och shopping-
centra har tagit over och spelar huvud-

Ovanstaende bild visar en mycket typisk ytteromradesvy av Omaha - svagt boljande
terrang med villor sa langt man kan se. Butikerna ar oftast lokaliserade i shopping-
omradena pa de fria ytorna mellan villaomradena. Pilen t.V. pekar pa en Hinky Dinky
supermarket beliigen vid korsningen av tva storre huvudgator.

rollen. Offentliga institutioner, kontor,
varuhus och specialbutiker haller stads-
karnan vid liv. Parkeringshus och parke-
ringsplatser pa upprojda tomter gor det
ocksa mojligt att parkera bilen, aven om
det jamfort med supermarkets och shop-
pingcentra innebar ett mycket storre
problem och ganska hoga avgifter. (Ge-
nomsnittligt kostar det cirka en krona

per timme att parkera i city.) Vad be-
traffar livsmedelshandeln, spelar dock
Omaha city en ytterst minimal roll. Av
de fern varuhus som finns i city har
inget livsmedelsavdelning.

Ingen livsmedelsbutik i nyaste
shoppingcentret
Ej heller varuhusen i shoppingcentren i
ytteromrMena har denna kombination.
Supermarketkedjornas starka stallning
har gjort att varuhusen ytterst siillan ger
sig in pa konkurrens. En del av shopping-
centren i Omaha - bland andra det
storsta och modernaste - har inte nagon
livsmedelsbutik alls. Det motiveras av att
en storre supermarket i ett shoppingcen-
ter tenderar att ta fOr stor del av parke-
ringsutrymmet i ansprak for sina kunder,
varvid de andra butikerna far lida.

Xldre supermarkets runt citykiirnan
fortfarande aktiva
Strax utanfor citykarnan, utmed huvud-
straken, finner man de aldre livsmedels-
butikerna, som i supermarketutveckling-
ens borjan lag i de barkraftiga omra-
dena. Ayen om kundstrukturen andrats
och stadens arsringar av nybebyggelse
i ytteromradena dragit till sig befolk-
ningen med hogre inkomst, fungerar
dessa butiker fortfarande. Vad yta och
omsiittning betriiffar star de givetvis icke
i jarnnhojd med de nya butikerna, men
med tanke pa sortimentsokningen sedan
de oppnade har de andock utrymmes-
problem. Givetvis ser man da och da
sadana butiker som stiingts, och hyres-
plakat i de tomma skyltfonstren talar
om amerikanarens fIykt till ytteromra-
dena. I vissa delar av centrum finner
man ocksa dessa overgivna butiksloka-
ler. Generellt tycker man sig se att bu-
tiker, som genom angriinsande tomter
kunnat utoka sina parkeringsutrymmen,
ar de som haller sig vid liv. Andra, som
ar lokaliserade i kraftiga trafikpunkter
men med sma parkeringsmojligheter, far
bittert konstatera att de fIesta far vards-
hus fOrbi.
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500 burkar ser ul sam 5000!

Gondolgavlama utnyttjas regelbundet
for stora massexponeringar. Tekniken
bygger pa massverkan - men massver-
kan fordrar inte alltid ett stort antal
varor. Man. har flera knep for att ge
kunden intryck av stor mangd med
minsta antal burkar eller paket. Med
enkla medel kan man fa 500 burkar att
se ut som 5.000.

Stapla med skiva som stod
En del Hinky Dinky-butiker anvander sig
av en upprest skiva, mot vilken burkarna
staplas. Pa sa satt far man en »tunn»
exponering som anda ger masseffekt.
Kunden kan !att plocka varan fran en
stOrtexponering i en fast tradkorg, som
finns placerad i !amplig tahojd, eller
fran en »avsats» i exponeringen. Huvud-
delen av exponeringama gors pa enk-
laste satt - heIst direkt i kartongbott-
nama.

De gondolgavlar som ligger mot farsk-
varuavdelningarna ar sarskilt effektiva
for specialexponering, eftersom de vetter
mot viktiga trafikstrak. De spelar stor
roll bade for forsaljning och for att ge
kunden intryck av laga priser.

BUden visar gondolgavelsexponeringar

frlm en av Hinky Dinkys livsmedelsavdel-
ningar i rabattvaruhus.
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Vinslvaror blandas
med lagprisvaror

Ovanstaende uppstiillning visar storleks- och bruttovinstfordelning av specialexpone-
ringar i en Hinky Dinky-butik. Mallen anviinds for regelbunden kontroll.
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A A A
22% 4% 24%
bruttovinst bruttovinst bruttovinst

Annonsvarorna foljs upp med exponeringar i butiken. For att hoja bruttovinsten kom-

bineras ofta annonsvarorna med exponering av hogmarginalvaror.

Antal specialexponeringar
lordelade elter bruttovinst

Bruttovinst Stor Kombination Liten Korg eller Totalt
med stor vagn

Under 0% 1 1 - - 2

0-5% 4 2 - 2 8

5-10 % 3 2 1 3 9

10-15 % 3 4 1 3 11

15-25 % 5 8 3 1 17

25-35 % 2 4 - 2 8

over 35 % 2 2 3 4 11

Totalt 20 23 8 15 66



Sex minuters TV-reklam, 60-70 minu-
ters reklaminslag i radio och tre helsidor
i onsdagstidningen utgor den totala vecko-
reklamen for Hinky Dinky i Omaha-
omradet. Utanfor Omaha-omradet bestar

veckoreklamen av komprimerade 1-2-
sidiga tidningsannonser. Kostnaden upp-
gar normalt till omkring en procent av
omsattningen, men ar just nu under intro-
duktionsaret av »Total Saving Program»
(det nya saljprogrammet - utan stamps)
nagot hogre.

- Vad vill ni frarnst vinna med

denna intensiva veckoreklam? Vi later

fragan ga till Bill Bigger, reklamchef vid
Hinky Dinky.

- Veekoreklamen for supermarkets
har alltid tva viktiga funktioner - att
fOrstarka konkurrensprofilen samt att
dra kunder till butiken. Det ar ytterst
vasentligt att man i alla reklamatgarder-
na ar konsekvent och malmedveten och

heta tiden upprepar det budskap man
vill framfora. Har man ingen miHsatt-
ning i sitt hand lande, spiller man en stor
del av pengarna i onodan.

Efter det att vi i fjol slopade stamps
oeh lanserade var nya politik med
»varje-dag-Iagt-pris» utan jippon oeh
tavlingar, har givetvis alla reklaman-

strangningar varit inriktade pa att salja
kunden pa detta. Vi har helt enkelt i
annonser och reklaminslag forklarat och
gett motiven till var nya linje oeh att
kunderna nu kan fa samma urval, kva-
litet och personliga mottagande som
forut, men nu kopa varorna till ett Iagre
pris - oeksa Iagre an konkurrenternas,
vilket vi bevisat genom jamforande
shoppingtester, som publicerats i annon-
serna. Vi har vanligtvis en mindre -
och ibland stOrre - del av denna rent

profilskapande reklam kombinerad med
var reguljara varu- oeh prisannons.

Konsekvent uppfOljning i butikerna

Vi foljer upp samtliga varor som ingar
i veckoreklamen. De heta erbjudandena,
som vanligtvis uppgar till 8-10 varor,
slas fram kraftigast med stora hangblad
ell..:r streamers i fonstren samt med mass-

exponeringar i butiken. En del av de
ovriga cirka 40 varorna i veekoannonsen

slas fram med mindre eller stOrre expo-
neringar av olika slag.

Veckoannonsen

gor all

12% byler

Samtliga annonsvaror - aven de som
specialexponerats - foljs upp med en
hyllpratare i format 10X30 em, som
tejpas pa hyllkanten vid varans ordinarie
exponeringsplats. Skylten ar sa fastad
att den latt kan vikas upp, och kunden
kan Iatt genom att jamfora med hyll-
kantens ordinarie pris se prissankningen.
Dessa skyltar ar tryckta pa en standard-
skylt, som i en tydlig ruta sager att det
ar ett tillfalligt erbjudande.

Ingen stravan att salja bara annonsvaror
- Trots att vi varje veeka gor denna
konsekventa uppfi:iljning av specialer-
bjudandena ar vi innerst inne inte sa
intresserade av att salja dem - i varje

fall inte de heta varorna, vilka oftast har
en ytterst rag bruttovinst. Men vi har den
bestamda uppfattningen att nar vi lockar
kunder till butiken genom var vecko-
reklam, skall vi ocksa visa varorna oeh

lata kunderna kopa. Om kunderna maste
»leta» efter annonsvarorna, blir de irri-
terade oeh mister fortroendet for bu-

tiken. Diiriar ar uppfOljningen viktig.
Oeh varorna saljs. Men nar vi fatt kun-
derna till butiken oeh de borjar sin
vandring bland specialerbjudandena -
det ar da som spelet borjar. Genom att
i anslutning till specialerbjudanden oeh
pa andra goda saljplatser i butiken sla
fram varor med battre lOnsamhet, kan
vi fa ut bruttovinsteffekten av den okade

kundtrafiken. Den ratta exponerings-
. blandningen ( merchandising mix) ar det
system som maste parallellkopplas med
reklam for att fa ut den maximal a effek-
ten.

Bestiillningsboken visar bruttovinsten
Bland de »svala» erbjudandena i annon-
sen forekommer givetvis en del artiklar
som trots nedsatt pris erbjuder en nor-
mal bruttovinst, beroende pa ett till-
falligt fordelaktigt inkopserbjudande.
Dessa varor slas darfOr oftast fram i stil
med de heta varorna. I den dataskrivna

bestallningsboken finns uppgift om varje
varas bruttovinst. Dessa standigt farska
informationer underlattar arbetet med

att i butiken skapa den ratta blandning-
en av lag- oeh hogmarginalvaror pa
framtradande exponeringsplatser och i
hyllorna.

bulik

Kundundersokning: 12 % byter butik

En kundundersokning, utford for Hinky
Dinkys rakning av ett undersoknings-
foretag bland 450 hushall i Omaha, har
gett manga vardefulla informationer om

hur Omaha-husmodrarna ser pa Hinky
Dinky oeh dess konkurrenter. De 450

hushallen var ieke utvalda Hinky Dinky-
kunder, utan livsmedelskonsumenter i
allmanhet.

- Vad betraffar veekoannonsering,
sa sade oss undersokningen bland annat
aU endast 88 proeent av husmodralna
gjorde sitt reguljara veekoinkop i sin
ordinarie butik, berattar Bill Bigger. De
ovriga 12 proeenten avvek alltsa under
undersokningsveekan fran sin ordinarie
butik till annan. Som framsta orsak till

detta angav de flesta (40 proeent) att de
ville dra fordel av en annan butiks an-

nonserade specialpriser. Det visar alltsa

att man med en stark veekoannonsering
kan locka nya kunder till butiken. Da
har man oeksa ehansen att behalla demo
Andra orsaker som angavs var till exem-
pel att de helt enkelt ville variera sin

shoppingrutin eller att de gjorde sallskap
med en grannfru till »henne&» butik.

Hinky Dinky ar sponsor for vader-
Ieksrapporten varje torsdagskvall
Omaha-ornradet har tre TV-stationer,
som sander pa skilda kanaler. Varje
torsdagskvall star Hinky Dinky som

sponsor for vaderleksrapporterna pa
samtliga tre kanaler. Programmet tar cir-
ka 10 minuter, varav 2 minuter ar ren
reklam. Pa de tre kanalerna blir det allt-

sa 6 minuter per veeka. Radioreklamen
gar vanligtvis over de tre storsta statio-

nerna och lOper under hela veckan. De
korta inslagen bildar tillsammans cirka
60-70 minuter per veeka.

Saval radio- som TV-reklamen presen-
terar endast ett fatal erbjudanden -
vanligtvis farskvarorna, som aven i an-

nonsering intar de ledande platserna.
Den profilskapande reklamen, pa tema
kvalitet, urval eller pris, anvands ofta i

dessa media. Kanske ger man en glimt
av inkopsarbetet oeh beskriver hur pro-
dukterna skordas oeh via snabbgaende
kyltransporter fraktas langa avstand for
att slutligen i det ratta ogonblieket na
supermarketens kyldiskar.

Fortsattning pa sidan 67
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»Erbjud alltid storsta mojliga sortiment,
aven om Ni tvingas kasta en del varor.

Kontrollera standigt omsaftningen i dis-
karna och se pa buffertlagret i kylen.

Var overtygad om aft butikens basta
varor erbjuds kunderna. Butiks- och

gronsakschefer ar valkomna till distri-
butionscentralen for aft sjalva overtyga

sig om aft de varor som darifran sands
till butikerna iir i topptrim. En kvalitets-

forsamring i butiken ar ofrankomlig och

darfor ar noggrann och standig kvali-
tetskontroll i disken absolut nodvandig.

Det far inte forekomma nagra onske-
tankanden och vaga forhoppningar om
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att kunderna skall ha overseende och

kopa varor som ar av halvgod kvalitet
- torra, bIota eller med rep- och klam-
skador. Aft ta bort sadana varor fran
kyldiskarna innan de blir osaljbara ar
nyckeln till saval hogre forsaljning som
hogre vinst. En enskild vara kan vara
foremal for tre snabbt pa varandra fOl-
jande prisreduceringar for aft paskynda
och garantera aft varan saljs medan den
ar i topptrim. Vara specialister och
supervisors star standigt till Er tjanst
for aft hjalpa Er garantera topprodukter
i diskarna da kopsugna kunder finns i
butiken - och de finns dar alltid.»
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Vidstaende uppmaning gays med in-
levelse av Hinky Dinkys hogsta gron-
saksman vid ett sammantrade med fore-

tagets alla butiksehefer. .Aven om orden
kan synas allmanna, ar dock dess enkla
innebord nyekeln till framgang.

Hog forsaljning - ett battre mM an
hog bruttovinst
Gronsakseheferna i Hinky Dinky-buti-
kerna blir standigt paminda om att
volym oeh dollar ar vasentligare an
bruttovinst. Detta innebar inte att man

satter bruttovinsten at sidan, men in-

Friischa varor och liicker exponering iir de tva begrepp som friimst siiljer frukt och

gronsaker. 1 de storre Hinky Dinky-butikerna omges kunderna av dignande expone-

ringar i frukt- och gronsaksavdelningen.

riktar man huvudenergin pa att salja
kommer oeksa bruttovinsten. Med brut-
tovinsten som huvudmalsattning frestas
man a1l1£or latt att behalla varor av
halvgod kvalitet i diskarna. Det hela ar
alltsa en fraga om sattet att se pa
gronsaksforsaljningen. Detta ar utan
tvekan vasentligt. Bruttovinsten i gron-
saksavdelningarna ligger omkring 28-30
procent. Det behover val inte papekas
att gronsakseheferna med den hardaste
kvalitetskontrollen oeh alla medel in-
riktade pa att erbjuda kunderna topp-
produkter ar de som nar de hogsta siff-
rorna. Normalt utgor forsaljningen av

frukt- oeh gronsaker eirka 8-9 pro-
cent av butikens totalomsattning.

Gronsakschefens specialerbjudande -
ett ofta utnyttjat medel
Trots att gronsaksehefen stravar efter
att beordra de kvantiteter han beraknar
skall saljas, ar det manga faktorer som
gor detta omojligt. De tidigare order-
listorna, noteringar om saljresultatet oeh
sa vidare utgor i kombination med er-
farenhet oeh kansla de faktorer han har
att basera sin orderstorlek pa. Butikerna
far tre leveranser per veeka. Pris, kvali-

Fortsattning pa nasta sida
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tet, konkurrens och kundtillstromning
orsakar dock standigt avvikelser fran
genomsnittet.

For att parera sadana avvikelser har
gronsakscheferna vid Hinky Dinky
extra befogenheter. Har han bestallt for
litet, ar hanteringsproblemet mindre och
icke sa markbart. Den uteblivna for-
saljningen far da fOrsoka kompenseras
med slagkraftigare exponeringar av and-
ra varor. Om han har beordrat for myc-
ket av en viss vara har han ett special-
medel - »Gronsakschefens specialer-
bjudande». Nar han ser att det ar risk
for overblivna varor, satter han upp
denna specialskylt och slar ned priset
till vad han anser vara nOdvandigt for
att snabbt kunna salja ut overskottet.
Han ar inte radd att sanka priset. Att
lata varorna fOrfalla i kylrummet kostar
honom mera. Han ar installd pa att
salja. Denna prisflexibilitet ger honom
rorlighet och en chans att ratta till sina
felkalkyleringar. Han ar darfor mycket
noga med att standigt fOlja fOrsaljningen
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av de olika varorna. Hans vakenhet och

snabba handlande raddar gronsaksavdel-
ningens bruttovinst.

Rollouts - ett effektivt satt att

specialexponera
Det kan ofta vara svart att arrangera
specialexponeringar i kyl- och frysdis-
kar. Cheferna fOr dessa avdelningar ser
ofta med avundsjuka pa medhjalparna i
speceriavdelningen nar de bygger in-
tressevackande specialexponeringar. Med
tanke pa kylkravet tvingas de Mlla sig
inom disken och har mestadels endast

utrymmesproportionerna att spela med.
Vid snabb omsattning kan man dock

gora tillfiilliga undantag fran regeln.
Hinky Dinky har satt systemet med
»rollouts» i system. Det innebar att
man »rullar ut» och fOrlanger expone-
ringen utanfor kyldisken. En enke!
stallning med en tradkorg i samma hojd
som disken ar vad som behovs. Det ger
ett effektivt avbrott och drar uppmark-
sarnheten till sig. Om omsattningen ar

:-

Gallerkonstruktion hoier upp
varorna och ger massverkan

Den liickra exponeringstekniken har
delvis sin forklaring i diskarnas dolda
gallerkonstruktioner. Kundens intryck
blir att disken ar overfylld med farska
varor, medan det i realiteten endast ar
ett tunt lager. Problemet med de forsta
diskarna av denna typ var att de inte
hall tillriickligt lag temperatur. Tillver-

karna har nu emellertid lOst detta pro-
blem. Eftersom varukvantiteterna ar

sma fordrar systemet en kontinuerlig
overvakning, men da varorna i sig sjalva
fordrar denna tillsyn, innebar det inte
sa mycket extra arbete. Valfyllda diskar
med god ordning saljer mer, och det
jobb man lagger ned ar alltsa nOdvan-
digt och lOnande. Varorna placeras an-
tingen direkt pa gallret eller ocksa pa
en pa gallret utbredd isbadd. Avskiljare,
prislappar och spel med fiirgkontraster
ar andra medel att gora exponeringen
tilltalande.

snabb och man hela tiden vid pafyll-
ningen roterar varorna kan man ocksa
klara kvaliteten. Under veckosluten fin-
ner man i regel mellan tva och fern
sadana arrangemang, och erfarenheterna
sager tydligt att forsiiljningen okar. Of-
tast ar dessa specialexponerade varor en
blandning av veckans specialerbjudan-
den och andra varor med hog brutto-
vinst. Pa sa satt kan man utjamna brutto-
vinsten, samtidigt som man okar fOr-
saljningen.

StOrre utrymme at hogmarginalvaroma
Gronsakscheferna ar alltid informerade
om bruttovinsten pa de olika produkter
de har i diskarna. Hogmarginalvarorna
ges oftast ett stOrre utrymrne. Utrymmet
ar dock aldrig konstant for en vara.
Det vaxlar standigt - kanske fran en
meter pa morgonen ti!l en decimeter
strax fore stangningsdags. Detta ar en
enkel sanning, men ytterst vasentlig -
att hela tiden krympa och svalla utrym-
met allt efter hur tillgangen vaxlar.



Isbadd lorhojerIraschheten

Hinky Dinky-butikerna utnyttjar isbiidd

under gronsaksexponeringarna. Det gor
varorna friischa och man undviker i
viss man viktminskningen. Till detta

bidrar ocksa regelbunden vattning. Dess-
utom stror man krossad is over varorna.

Alla varor har i princip sin be-
stamda placering i disken. Ungefar var-
annan manad gor man dock en helt ny
upplaggning for att bryta kundens hem-
mablindhet och oka chansen att hon

upptacker och kommer i kontakt med
alla produkter.

Varje-timme.kontroll - vattning
och ny is
Ungefar varje timme gar gronsakschefen
eller den tjanstgorande medhjalparen en
komplett kontrollrond i diskarna. Mor-
gonronden ger vanligtvis en eller tva
korgar med undermaliga produkter, som
gar i soptunnan. Avfallet ar givetvis
mindre under dagen, da kontrollerna ar
regelbundna, men avfallskorgen ar ald-
rig tom efter en rond.

Kontrollen sker inte bara pa ytan,
utan anda ned till bottenskiktet. For-
packningar med en eller flera forsam-
rade produkter placeras i kylen och om-
paketeras tva ganger dagligen. Under
kontrollrundan stros ocksa farsk is over

Frukt over alia braddar!

Genom att »rulla ut» exponeringen utan-
for disk en kan man skapa avbrott iiven

i frukt- och gronsaksavdelningen. Dessa

utskjutande exponeringar iir mycket
siiljande. Men det passar bara stora

volymvaror - varorna far ingen kyla!

sallad och rotfrukter. Detta inte sa
mycket for att beMlla fraschheten, utan
mer for att gora exponeringarna till-
talande och fOrstarka intrycket av frasch-
het. Likasa vattnas rotfrukter, gurka,
selleri och de manga olika salladstyper-
na. Detta sker vanligtvis oftare an en
gang i timmen. Vattningen motverkar
ocksa viktminskningen.

En blandning av paketerat och
opaketerat
Paketering av frukt och gronsaker ar
mer utbredd i Sverige an i USA. Det
ar en fraga om volym och konsumtion.
Amerikanarna ater mycket gronsaker.
Det forekommer nastan inte ett huvud-
mal utan att det inleds med en sallad
av nagot slag, som ats som en separat
forratt.

Detta gor ocksa att butikerna saljer
sallad pa ett annat satt. Kanske finns
7-8 olika salladstyper i kyldisken.
Hinky Dinky saljer alla utom den van-
ligast forekommande isbergssalladen

oforpackad. De yviga och bladrika sal-
ladstyperna gor ocksa paketeringen sva-
rare. Frukt och rotfrukter forekommer
ungefar lika ofta paketerade som opa-
keterade. De opaketerade produkterna
forhindrar dock inte sjalvbetjaning. Pa-
sar och vagar larnnar urvalet helt i
kundernas hander.

Mest paketerat i sma butiker
De olikheter som forekommer mellan

Sverige och Hinky Dinky - och USA
i allmanhet - ar alltsa 'baserade pa att
USA dels har en hogre konsumtion av
vissa gr6nsaker och frukter och dels pa
att genomsnittsbutiken ar storre och
aven av denna orsak har stOrre volym
och snabbare omsattningshastighet pa
varorna. Vid besok i mindre butiker,
finner man ofta andelen paketerade va-
ror utgora en stOrre del. Det ar framst
de hogfrekventa varorna som saljs i
losvikt - i forsta hand sallad, delikatess-

applen, bananer och sa vidare. Men pake-
teringen ar pa frammarsch i USA.
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1/3 BV non-Ioodsor~

Vad ar non-food?
Sverige oeh USA har olika klassifieering av vad som kallas non-food
- ieke livs. Normaldefinitionen i USA omfattar skonhets- oeh lake-

medel, husgerad oeh ovriga hemvaror, glas, redskap, leksaker, tid-
skrifter, textil med flera varor av liknande slag. Tvattmedel cigarretter
oeh M\.l raknas dock inte in i gruppen.

Hinky Dinkys non-food

I olika fOretag finner man speeialdefinitioner pa det har omradet.
For Hinky Dinkys del utgors non-foodsortimentet av ovanstaende
grupper med undantag for skonhets- oeh lakemedel, som inraknas
i speeeriavdelningen. En detaljforteekning over dessa varor aterfinns
i sortimentsartikeln pa sidan 47.

Non-foodavdelningarna i Hinky Dinky-
butikerna bar enligt rnanga kundunder-
sokningar ett myeket gott rykte. Vid den
senaste undersokningen i Omaha gay
manga kunder omdomet att de var de
basta i staden. Med tanke pa det be-
hov av erfarenhetsutbyte, som foreligger
speeiellt inom non-foodsektorn, vill
SJALVBETJANINGhar redo visa vad Hinky
Dinkys non-foodspecialister anser vara
vasentligt.

Stor yta behovs for fulIsortiment
Non-foodavdelningarnas storlek oeh ar-
betssatt varierar kraftigt fran butik till
butik. Oftast ar det bristen pa saljutrym-
me som begransar non-foodavdelningens
utokning. En stOne avdelning fordrar
goda utrymmen for speeialexponeringar.
Detta kan den lilla butiken inte avvara.

Det skul1e inkrakta fOr myeket pa livs-
medelssortimentet oeb butiken skulle

latt darmed forlora intryeket av livs-
medelsbutik.

Av de 45 Hinky Dinky-butikerna har
22 butiker stora non-foodavdelningar -
sa kallade Home Center. De ovriga 23
sprids sedan ganska jamnt over skalan
anda ned till ett ytterst begransat sorti-
ment av billiga dagligvaror.
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6.000 »roterande» artiklar
- Det ar svart att ge en definition av
sortimentet i vara non-foodavdelningar,
sager Les Scott, en av non-foodavdel
ningens tva inkopare oeb huvudansva-
riga. For det forsta varierar det sa kraf-
tigt med hiinsyn till sasongerna oeh for
det andra fornyas eirka 30 proeent av
artiklarna varje ar. Under ett ar ingar
eirka 6.000 olika artiklar i butikernas
sortiment. NormaIt har de dock inte mer
an ungefar 2.000 tillgangliga. 4.000 ar
alltsa vilande.

Sortimentet ar indelat i tva grupper
- en grupp som da den ar aktuell finns
listad i orderboken oeh da artiklarna

liksom ovriga varor beordras fran dis-
tributionseentralen varje veeka. Den
andra gruppen ar tillfalliga in- oeh ut-
artiklar, som aldrig tas upp i orderboken.
De tilldelas helt enkelt butikerna. Vi

kanner ju butikerna ganska ingaende
oeb fOrsoker givetvis anpassa inkop oeh
tilldelad kvantitet till vad vi vet de bru-

kar kunna prestera.

1.500 in-och nt-varor

- Av de 6.000 artiklar, som arligen
passerar genom butikerna, ar omkring
1.500 av denna typo En del saljs enbart
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Hinky Dinkys non-foodfilosofi i ett natskal:
Alla kunder dras till katt- och braddiskarna.

Darifran »silas» de genom non-foodavdel-

i de 22 butikerna med storre avdelning-
ar, men manga sasongsartiklar tas in
aven i de ovriga butikerna.

Orsaken till att vi laborerar med ett

myeket rorligt sortiment ar att kunderna
fordrar standigt nya artiklar oeh ett
frasebt oeh aktuellt intryek av non-
foodavdelningen. Det ar var framsta
grundfilosofi oeh den foljer vi strikt,
sager Les Scott.

OmsiittningsandeI meIIan 2 och 9 %
Non-foodavdelningarnas omsattningsan-
del varierar beroende pa avdelningens
starlek fran 2 proeent upp till 9 pro-
cent. (Totalsiffran fOr samtliga butiker
ar 4,85 proeent.) Ett par av butikerna
har extra utokade non-foodavdelningar.
De arbetar nagot merasjalvstandigt oeb
gor oeksa delvis egna inkop fOr att
komplettera det sortiment lagereentra-
len erbjuder. Den stOrsta non-foodav-
delningen har en omsattning pa i det
narmaste 1 miljon svenska kronor per
ar oeh ar oeksa den butik som har den
hogsta omsattningsandelen - 9 proeent.
De 22 kompletta non-foodavdelningarna
ligger dock mellan 5 oeh 6 procent. (Obs!
Jamfor Hinky Dinkys definition av non-
food. Se ovan.)
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ningen till kassorna. Observera den stra-

tegiska platsen for specialexponering.

35 % av fOrsiiljningen iir mjnka varor
Den grova uppdelningen av sortimentet

ar mjuka oeh harda varor. De mjuka
varorna - da framst klader - svarar

for 35 pro cent av non-foodforsaljningen.
For en supermarket ar detta en ganska
hog siffra.

- Vi har funnit att ett noga utvalt
sortiment mjuka varor gar bra att salja
i butikerna, sager Clarence Hearn, den
andra av non-foodavdelningens tva hu-
vudansvariga. Speeiellt bra artiklar ar
barn- oeh damklader. Givetvis ar vi

myeket noga med att folja sasongerna
oeh endast fora de mest populara far-
gerna oeh modellerna i de vanligaste
storlekarna.

Det mjuka sortimentet be star i stort

av foljande huvudgrupper:
Barnklader
Damklader

Underklader (herr, dam oeh barn, dock
med tonvikt pa dam)
Strumpor (herr, dam oeh barn)
Fritidsbyxor oeh skjortor (man)
Fritidsskor (mindre sortiment)
Handdukar oeh mattor (stort urval)
Sybehor

Hemvaror (gardiner, dukar oeh sang-
klader)

.....

I
For non-foodvarorna kommer den flexibla inredningen till sin raft. Man utnyttjar
alia former av exponeringssystem: hyllor, spjut, korgar och sa vidare. Avdelningen
laggs sa, att man kan utnyttja en vagg.

Forpaketering inget krav

- Givetvis fOrsoker vi i storsta moj-
liga utstraekning fOra artiklar som vi
kan kopa fOrpaketerade, sager Clarence
Hearn. Detta ar nastan en forutsattning
nar det galler mindre artiklar sasom
sybehor oeh liknande. Vad betriiffar

klader har vi dock funnit att de myeket
val kan saJjas opaketerade. Storre plagg
exponerar vi hangande pa galgar oeh
mindre artiklar i hyllfaek. Helt natur-
ligt blir en del varor smutsiga, men dem
saljer vi snabbt ut till nedsatt pris. Aven
de forpaketerade varorna maste da oeh
da saljas ut till nedsatt pris, beroende
pa brutna forpaekningar eller solkiga
varor. Genom att bruttovinsten i non-

foodavdelningen ar god, behover en
prisnedsattning inte medfora att man
saljer va ran med forlust. Prisnedsatt-

ningar ar alltsa vart system fOr att
Mila ett friiseht oeh tilltalande sorti-
ment.

Home Center - allt fOr hemmet oeh
familjen
Non-foodavdelningarnas namn ar Home
Center, vilket innebar att man fOrsoker
fora de mesta anvanda varorna fOr hem-
met oeh familjen. Det harda sortimentet

upptar vanligtvis foljande varugrupper:

Husgerad oeh plastartiklar
Glasvaror
Badrumsartiklar

Hemvaror (stolar, taylor, papperskorgar,
borstar, kloekor ete.)
Pappersvaror oeh tavelramar
Elvaror

Biltillbehor oeh motorolja
Leksaker
Grammofonskivor
Gratulationskort
Film

Tidningar

- Storleken pa dessa varugrupper va-
rierar myeket kraftigt med sasongerna,
berattar Les Scott. InfOr skolstarten i

augusti ar exempelvis pappersavdel-
ningen en dominerande avdelning. Li-
kasa ar leksaker, presentartiklar oeh
julvaror de varugrupper som svaller un-
der deeember. Artiklar for tradgarden
- godning, bevattningsanordningar,
grasklippare, utegrillar oeh grillkol -
ar stora artiklar under varen oeh fOr-
sommaren. Under sommaren tillhor

piekniek-utrustningen vara mest salda
varugrupper.

Fortsattning pa sidan 65

43



~

Niirbild av HI NKY
DINKY

Hinky Dinky har en egen kottexpert sam

ar heltidssysselsatt pa slakteriet. Han val-
jer egenhandigt ut varje djurkrapp for
leverans.
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ott

. 100 Ofo sjalvbetjaning

. Egen kottman pa slakteriet

. Slagkraftiga veckoerbjudanden

. »Pratande» skyltar och etiketter.Mojlighet till specialstyckningar

Detta ar nagra av de medel Hinky
Dinky anvander och standigt fOrsoker
forbattra i den harda konkurrensen om

kundernas fortroende och uppmarksam-
het. Hogklassig kvalitet och stort urval
ar gemensamma faktorer for de fiesta
som deltar i konkurrensen. Med detta

som grund agnas alltsa en stor del av
anstrangningarna at att betona och for-
starka viktiga kannetecken i profilen.

24 procent av totalfOrsaIjningen
I Hinky Dinky-butikerna haller kott-
och charkvarorna en genomsnittlig andel
av 24 procent av totalfOrsaljningen.
Charkuterivarorna svarar for drygt 6
procent. Med tanke pa den harda kon-
kurrensen och de laga marginalerna inom
specerisortimentet ar kottavdelningen i
Hinky Dinky-butiken med cirka 20 pro-
cents bruttovinst en betydelsefull avdel-
ning fOr butikens totala lOnsamhet.

Kunrlen val insatt i kijttklasserna
For att underlatta konsumentens bedom-

ning forekommer klassificering pa allt
kott med hansyn till kvalitet. Detta ar
en statlig funktion och utfOrs pa slakt-
husen i jordbruksdepartementets regi.

rned sjalv

Hinky Dinky saljer - liksom de fiesta
konkurrenterna - endast kott av den

nast hogsta kvalitetsgraden. Den hogsta
gradbeteckningen forekommer sallan i
butikerna. Den finns ej att tillga i till-
rackliga kvantiteter och staller sig ocksa
for dyr for konsumentema. Konsumen-
ten i allmanhet ar val insatt i klassifi-

ceringssystemet och anvander darfor bu-
tikernas information i sin kvalitets- och

prisbedomning.

Egen kottman pa slakteriet

For inkop av kott har Hinky Dinky
en sarskild »beef selector». Hans titel
kan narmast oversattas med »kottutval-

jare». Han tillbringar stOrsta delen av sin
tid pa de stora slakthusen i Omaha och
granskar och handplockar varje enskild
djurkropp. Genom detta inkopssystem
okas mojligheterna att valja ut det kott
som foretaget anser vara av allra hogsta
kvalitet med hansyn till kundkretsens
onskemaJ och med tanke pa minsta moj-
liga styckningsbortfall.

Systemet har ocksa en psykologisk och
profilforstarkande effekt. Da och da la-
ter man kott-utvaljaren spela huvudrol-
len i en kampanj om Hinky Dinkys
hogsta kvalitet pa kottvarorna. Den se-
naste kampanjen gick under temat:
»Mellanvasterns mest specielle kott-
kund». Stora bilder i annonser, i TV och
i butikerna visade personligen Larry
Chelberg mata och granska rader av kott
och sedan med sin stampel H-D-marka
det basta.

100 procent sjalvbetjaning
Kottet saljs till 100 procent med sjalv-
betjaning. Nar man under fredag-Ior-
dag ser husmodrarna valja ur de vaI-
fy llda diskarna, star det ocksa klart att
de inte bara accepterat det paketerade
kottet - de skulle inte kunna tanka sig
att kopa det pa annat satt. I forsta hand
attraheras de av det stora urvalet och

friheten att utan jakt kunna valja de
paket sam till pris, storlek och kvalitet
passar bast.

Varje enskild Hinky Dinky-butik styc-
kar och paketerar kottet i butiken. Grov-
styckning, finstyckning och paketering
enligt IOpande-bandprincipen sker infor
oppen rida bakom diskarna. Endast ett
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beljaningsservice*

"I

par aldre butiker har paketering avskild.
- Kontakten mellan personalen oeh

kunderna ar vardefull, sager Wayne Bart-
ley, hogste chef for kottavdelningen vid
Hinky Dinky. Dels kan kottmedhjalpar-
na oeh kunderna halsa oeh prata med
varandra, vilket ar ett viktigt medel i
den personliga atmosfar vi efterstravar.
Dels har kunderna oeksa mojlighet att
stalla fragor om kott, priser samt fram-
fora eventuella onskemiU om speeial-
styekningar eller andra tjanster.

8% IOnekostnad i kottavdelningen
Prismarkningssiittet varierar. En del
butiker har EDB-vagar med autamatisk
prismarkning medan andra aldre butiker
manuellt slar fram etiketterna via ett

speciellt kassaregister. Pa samtliga eti-
ketter tryeks uppgifter med pris, vikt,
pris per kilo samt varans namn.

Total sjiilvbetjiining pa kott iir sjiilvklart i Hinky Dinky-butikerna. Kottet paketeras i
butikerna - infor oppen rida for aft ge biittre kundkontakt.

Lonekostnaderna i kottavdelningen
uppgar genomsnittligt till eirka atta pro-
cent av forsaljningen.

SkyItar och informerande etiketter
Skyltar oeh etiketter ar de medel man
konsekvent utnyttjar for att ge liv at
diskar oeh vawr. StOrre tryekta vam-
oeh ideskyltar forekommer vid de fiesta
varor. Fomtom de reguljara etiketterna
pa varje paket anvander man oeksa en
stor variation av ettrigt roda etiketter
med sarskild information om varano Det

kan exempelvis vara: Benfri - inget
bortfall; Extra tunt styekad; Special-

erbjudande; 3-bent kyekling; Utmarkt
for grill en; Bara varm oeh at, etc. Etiket-
tema informerar oeh satter kundens fan-

tasi i rorelse. Hon kan laU se oeh jam-
fOra.

Kottfarsen ar alltid garanterat dags-
farsk. Under filmen pa varje paket finns
en etikett som anger dagens namn. Lika-
sa plaeeras under filmen pa varje kott-
paket Hinky Dinkys speciella kottetikett,
som sager aU det ar kott av USDA
Choice grade (nast hogsta kvalitetsklas-
sen) samt gar anti att det ar extra hart

F ortsattning pa nasta sida

*Sjalvbeljaniingsserviice
Detta ar ett nytt ard - eft nyft begrepp. Det finns inget tidigare uttryck for vad som
innefattas i ordet, namligen: a) sjalvbetjaning ar i sig sjalv ett tillmotesgaende mot kunden;
b) i sjalvbetjaning kan inbyggas en langt gaende service genom upplysning och mojlighet
till radfragning - en service som kostar relativt litet.
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trimmat. Denna »EVT-garanti» (extra
value trim) lanserades for manga ar se-
dan och ar nu allmant forekommande.

Att »salja» kottavdelniDgeD
Kottet ar den varugrupp i butiken som
fordrar den mest specialiserade fackkun-
skapen. Detta faktum skapar en risk,
namligen att kottyrkesmannen inte agnar
tillracklig tid at att marknadsfora sin

avdelning. Huvudintresset ar inriktat pa
produktion. Det ar en naturlig utveck-
ling, eftersom en illa skott produktions-
linje Iatt sanker bruttovinsten. Darfor
spelar foretagsledningens utarbetade ideer
och kottkonsulentens standiga besok en
viktig roll nar det galler att »salja» av-
delningen till kunderna och utover kva-
liteten addera detta extra.

De svenska butikema har boileD

Kottchefen Wayne Bartley far en kort
resume over Iaget och utvecklingen av
det paketerade kottet i Sverige. Darefter
staller vi fragan: Vad kan vi gora for
att fa kunderna att helt acceptera syste-
met och paskynda utvecklingen?

- Bollen ligger hos butikerna. Nya
butiker har ingen anledning att tveka.
En ny butik tillhOr inte kunderna och
de kan inte saga: Varfor har Ni andrat
min butik? I aldre butiker som genomfor
en overgang fordras mer utbildning och
motivering till forandringen. Man maste
hjalpa kunderna kopa med sjalvbetjaning
och verkligen tala om forde1arna.

Kunderna ar emellertid inte sa radda

for forandringar som de tror och sager.
Nar vi 1948 introducerade paketerat kott
i en av vara butiker, sa1des tva procent
av allt kott i USA genom sja1vbetjaning.
Undersokningar bland kunderna visade
att alla fOredrog det traditionella syste-
met. Tmts detta har kunderna valt sja1v-
betjaning och idag sa1js 90-95 procent
av allt kott pa detta satt. Vi stoter fort-
farande pa kunder som sager att de fore-
drar betjaning, men det 1agre priset och
bekvamligheten gor att de anda dras till
sjalvbetjaningsdisken.

De svenska butikerna har bollen. Spela!
Ni kommer att vinna, sager Wayne Bart-
ley till de svenska kopmannen - och
han ser ut aU tro pa vad han sager!
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Man ger kattavdelningen personlighet genom att sId fram kattchefen med bUd.

»Pratande» etiketter pa paketen ar en trivsam hjalp at kunden. Etiketterna ger tips
om innehdllet. Texterna lyder t.ex: Varm och at, extra mar, 3-bent kyckling, baby-bif!
- jattemar, bra till grillen, chefens special osv.

Mindre an en kund pa tjugo utnyttjar betjaning

Service ar ett konkurrensmedel. Hinky - Mindre an fern procent av kunder-
Dinky gor stark reklam for den majlighet na utnyttjar mojligheten till betjaning,
till specialstyckning och radgivning som sager Chuck Monasee. Genom variation
man erbjuder. Eftersom det kostar i kottdisken gor man det onodigt for

pengar vill man forstas anda inte att kunden att begara hjalp. Alla accepterar
kunderna utnyttjar det for mycket. Man ocksa det paketerade kottet. Special-
gar darfOr andra vagal'. »Pratande» eti- styckningarna utnyttjas bara av sad ana
ketter och skyltar, varuupplysning och som verkligen vill ha kottet annorlunda.
sa vidare gel' kunden det mesta av vad Detta ar i och for sig ratt vanligt, sar-
hon vill ha utan att hon behover per- skilt till grillsasongen. Vi har darfor
sonlig radgivning. aven forpaketerade »specialstyckningar».



TV-reklarn
okar
sorlirnenlel

. Jakten pa frifid skapar stiindigt
mer foriidlade och bekviimare

produkter

. Maten blir dyrare och lyxigare
i takt med inkomstokningen

. Forpackningarna blir storre och
storleksvarianterna fler

Varje mfmdagseftermiddag genomgar
sortimentet i Hinky Dinky-butikerna na-
gon form av fOrandring. Pa det reguljara
mandagssammantradet med forsaljnings-
ehefen oeh inkoparna faUas beslut om
nya artiklar. Det galler hela sortimentet
utom non-food oeh frukt oeh gronsaker.
Likasa diskuteras fabrikanternas rabaU-

erbjudanden, oeh med dessa som bas gor
man en grovplanering av veekoannonser
oeh kampanjer en till tva manader fram
i tiden. Stiimningen ar vanligtvis god
med provsmakningar, doft av cigarrok
oeh rummet »dekorerat» med mangder
av varuprover.

Radio-TV fabrikantens starkaste media

Strommen av nya artiklar ar stor. Varje
inkopare presenterar i tur oeh ordning
de nyheter han under veekan fatt infor-
mation om samt varuprover. Sasom en
»advokat» for sina varor ger han en kort
presentation av varje produkt, dess ny-
hetsvarde oeh egenskaper samt hur till-
verkaren planerar att introdueera varano

I 99 fall av 100 ar den sista punkten
- marknadsforingen - den faktor 80m
utan tvekan spelar den storsta rollen nar
det gaIler att fatta beslut om varan skall
fa en »ehans» eller ej. Sortimentet ar re-
dan stort oeh man maste fOrsoka dampa
den fortsatta okningstakten. Men med en
kraftig marknadsforing fran fabrikanten
har detaljisten oftast inget val. TV, ra-
dio, rabattkuponger spelar har stor roll.
Den kommersiella radion oeh TV:n ut-

gor utan tvekan fabrikantens starkaste
media vid introduktionen av nya artiklar.

FIer oeh fIer fabrikanter tillampar allt
hardare denna sa kallade pushmetod, dar
man inriktar alIa medel pa aU »for-
salja» konsumenten - ofta oeksa genom
varuprov, vilket ar myeket effektivt. Fa-
brikanten vet sedan aU konsumenterna

gor forsaljningsarbetet till detaljisten.

F ortsattning pa sidan 69

Delta ar soPlirnenteti Hinky Dinky-butiken
Kommentarer av ehefen fOr inkop oeh forsaljning, Herb Berkowitz.

+ = varugrupp som just nu okar eller har okat markbart de senaste aren. (Kan vi vanta oss mot-

svarande utveekling i Sverige?)

Fiirskvaror

Smor, margarin
Mjolk oeh gradde
Fardiga degar
Ost (inkl. kram- oeh mjukost)
ovriga mejerivaror
Kott oeh bacon
Charkvaror
Frukt oeh gronsaker
Matbrod
Kaffebrod oeh konditorivaror

Djupfryst
Juice oeh drinkar
Frukt oeh gronsaker
Bakverk oeh pajer
Fardiglagade ratter
Kott
Skaldjur oeh fisk
Glass

Antal
artiklar

27 +
36
38 +

109
72

125
95
85
88
92

25
105
80 +
82 +
24
58
86

Specerier
01 oeh lask
Lask (pulver)
Juice oeh drinkar (saft)
Fruktkonserver
Gronsakskonserver
Torkad frukt
Soppor (burk oeh pulver)
Ketchup, senap oeh saser
Bonor, ris oeh dylikt (stora)
Inlagd gurka, oliver med mera
Marmelad, sylt oeh peanutbutter
Salladdressing oeh olja
Makaroner
Fiirdiga maltidsmixer (bland annat

pizza) 30 +
Konserverad fisk, skaldjur oeh kott 116
Konserverat fiirdiglagat 93
Barnmat 192
Torr oeh konserverad mjolk 35 +
Kaffe, te, ehoklad (ink!. snabbgradde) 114
Flingor oeh annan snabbfrukost 142 +

Soeker, salt och mjOl
Bak-, kak- oeh fyl1nadsmixer
Pannkaksmixer
Baktillbehor
Gelatin, puddingar (fOr dessert)
Kryddor och extrakt
Stekfett oeh oUa

Sirap oeh honung
Notter, mandel, popkorn
Choklad (mindre bitar vid kassan)
Choklad (storre i hyl1a)
Kakor, ran oeh kraekers
Snacks (potatisehips)
Dietmat (lagkalori)
Djurmat

135
33
98 +

165
236
38

103
104
67

131
137
114
51

79
163 +
24
67

105
147
36

55
68 +

135 +
136 +
225 +
75 +

113 +
152 3.714

Kommentarer:
mjukmargarin
smaksatt mjOlk
nytt bekvamt livsmedel
mjuk- och kramost okar

767

djupfryst okar i allmanhet

stark okning (bekvam mat)
stark okning (bekvam mat)

460 massor av smaker

engangsglas okar - burkar
stor sommarartikel
mer saft - nya smaker
lagkalori okar
fler kryddsattuingar
»bekvampotatis»
torra soppor har natt toppen - stannar

sasmixer ar popuJara

god vinst, slas fram hart
god vinst, sills fram hart
lagkalori kommer
tardiga makaron-ratter okar

okar
delikatesser (i vissa butiker)

gammal god siiljare
mindre fett, billigare - kurvan gar uppat

snabbkaffe gar ner
nya varianter av snabbfrukost kommer stan-
digt. De varma frukostratterna pa tiJIbakagang.
gar ner - ersatts av mixer
nya ersatter gamla varje dag - okar

trogen saljare
nya smaker

flytande stekfett okar - traditionella pa
tiJIbakagang

konsumtionen okar i takt med inkomsten
konsumtionen okar i takt med inkomsten
okar kraftigt
okar kraftigt, mer fritid - fler parties
populart att banta
okar kraftigt. folk har ract

Tekniska artiklar med mera (ingar i specerisortimentet)
Tvatt-, bleknings- oeh reng.medel
Tval
Vax, polermedel, staul1
Borstar, moppar, svampar, kladlinor
Insektsdodare oeh luftrenare

Skokram oeh farguingsmedel
Pappersdukar
Hushalls- oeh toalettpapper
Emballeringsmaterial
Papperstallrikar oeh bestick
GJOdlampor
Halsoartiklar
Hygien oeh skonhetsmedel
Cigarretter och tobaksvaror

ovriga non-foodvaror (icke-livs)

Totalt

289 +
35
96 +
60
42 +
86
20 +
61
76
34 +
30

110 +
547 +
119 1.605

6.546
eirka 2.000

8.546

starkelse, nya varianter etc. + TV-reklam

okar! Mer lattarbetade produkter

okar! sprayflaskor

stor artikel
stor artikel

okar! Uteatande + folk blir mer informella
bra impulsartikel i supermarket
okar! stark TV-reklam
okar! stark TV-reklam
stor sak! liten vinst
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assan

Klockan ar 19.00 en fredagkvall. Butikens alia sex kassor arbetar for hogtryck. De

sex kassorskorna slussar kontinuerligt en jamn strom av varor over kassadisken. Sex till

sju snabbt arbetande sackpojkar fyller sack efter sack och gar med jamna mellanrum

en rond ut till parkeringsplatsen och levererar varorna i kundens bilar. Butikschefen

eller hans assistent finns hela tiden pa plats, och liksom en korledare dirigerar han ar-

betet och anvisar kunderna nar en kassa blir ledig. Han ser en kassadisk dar varorna

borjar hopa sig. Fyra av sackpojkarna ar pa parkeringsplatsen. Butikschefen griper en
av kassamikrofonerna och ropar: »Bob och Bill, vill ni vara vanliga och komma upp

till kassan.» De kommer och situationen forbattras.
Nar man betraktar denna bUd av intensiv verksamhet, tvivlar man inte pa att bu-

tiken gar sitt yttersta for att snabbt betjana kunderna. Trots pdfrestningarna ar vante-

tiden ytterst kort och stamningen mycket god.

For att kassaarbetet skall fungera under

anstdingda perioder, fordras en god fOr-
handsplanering, d:ir personalen med
snabba order l:itt kan styras in och klara
av hotande kosituationer.

Varje butik gor ett par ganger om
aret under en vecka en varje-timme-av-
lasning av forsaljning och kundfrek-
Yens. Denna ligger sedan som grund fOr

planeringen av kassabetjaningen. Med

hansyn till kanda prestationstal fOr en-
skilt arbetande kassorska och kassorska

med sackhj:ilp, kan man gora ett arbets-
schema - timme for timme och dag fOr

dag. Pa ett speciellt kassaschema finns
inmarkerat vilka kassor som skall vara
bemannade och av vilka.

Lika mi'mga i reserv
Om kunderna hela tiden kom i en

48
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klarar koerna

'"

med reserver och sackpojkar

Bra sackpojkar ger butiken good1/Vill

Kanske kan sackpojkens roll i super- gon av personalen utgor i regel de basta
marketen synas liten. Det ar oftast skol- tipsen. Men givetvis maste man tala med
ungdom, och sackningsarbetet ar det skolan och framfOrallt med honom eller

jobb de flesta startar med. henne sjalv och verkligen inpranta sack-
Att nonchalera sackpojkens roll ar ningsarbetets betydelse. En i ovrigt be-

dock det stOrsta misstag man kan gora, laten kund kan genom en slarvig eller
sager Russel Fulton, butikschef i en av oartig sackpojke fa ett daligt intryck av
Hinky Dinkys sWrsta butiker. Det duger hela butiken. Likasa kan en perfekt och
inte att valja forsta basta grabb, ge ho- glad sackpojke ratta till humoret pa en
nom ett forklade och visa honom till kund, som av nagon anledning blivit irri-
kassan. Forsta forutsattningen ar att terad. Detta ar gamla sanningar, men
man anstaller de ratta. For att lyckas standigt nodvandigt att upprepa bade for
med det far man offra en del tid. Re- sig sjalv och de som fyller sackhjalpens
kommendationer fran kunder eller na- funktion, slutar Russel Fulton.

jamn strom och i samma frekvens som

bassiffrorna utvisar, skul!e denna pla-
nering fungera perfekt. Vantade eller
ovantade toppar och dalar i forsaljningen
ar emellertid ofrankomliga. For att klara
topparna finns darfor pa kassaschemat
inplanerat lika manga kassareserver som
ordinarie bemanning. Dessa reserver ar
val medvetna om sitt ansvar under de

timmar de ar inrutade pa reservschemat.

Sa fort kassorskorna ser att de beho-

ver mer hjalp for att klara en situation,
griper de sin mikrofon, som finns vid
varje kassa, och ropar pa en eller flera
av reservpersonalen. Nar de hor sitt
namn, vet de att deras absoluta ansvar

ar att omedelbart slappa vad de har for
hiinder och ga till kassan. For att klara

den anstrangda situationen oppnar de
antingen ytterligare en kassa eller hjal-

...

per kassorskorna sacka. Nar allt flyter
normalt igen atergar de till tidigare sys-
selsattning.

Skolungdomar - kombination
p3fylIning och sackhjalp
Butikstiderna varierar nagot fran ort till
ort. Vanligtvis haller dock butikerna
oppet fran 8.30 till 21.00 mandag till
lOrdag. Pa en del orter forekommer son-
dagsoppet.

Storsta kundfrekvensen ar under
kval!stid. Under veckans alIa dagar ar
tiden mellan 17 och 20 den mest inten-
siva, fOr aU sedan den sista timmen avta
nagot. Sackhjalpen utgores till overva-
gande delen av skolungdomar, som i re-
gel borjar sitt arbetspass klockan fyra.
En del aldre skolungdom arbetar ocksa
sasom kassorskor eller kassorer. Skol-
ungdomarna anlander al!tsa i lagom tid
till kvallsrushen. Med hansyn till den
planerade kundfrekvensen ar en del av
dem inplanerade att standigt finnas till-
gangliga vid kassan. Andra har kombina-
tionen av pafyllning och sackhjaI"p.De

I

I

I

j \
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Antal arbetstimmar ftirdelade pa hel- och deltid

103

Hel Del

Mandag

SS

Hel Del

Tisdag

I kampen for att halla lonekostnaderna
nere ingar spelet med hel- och deltid
som en av de viktigaste faktorerna.
Flexibilitet i den lOpande personalpla-
neringen ar vad alia butiker efterstravar
och sammansattningen av hel- och del-
tid utgor basen fOr all denna planering.

Eftersom deltidspersonalen fOrutom
att den okar mojligheterna till smidig
anpassning ocksa erbjuder andra for-
delar, svarar denna fOr en stor del av
arbetsinsatsen. Proportionerna kan va-
riera nagot beroende pa butikstyp och
sattet, pa vilket butikschefen foredrar
att arbeta. Genomsnittligt kan dock sa-
gas att proportionerna mellan hel- och
deltidstimmar ligger omkring 50-50.
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10S

Hel Del

Onsdag

104

Hel Del

Torsdag

Vis sa butiker har dock over 60 procent
deltidstimmar.

Butikschefen anstaller deltid

Det ar butikschefens uppgift att anstalla
deltidspersonalen. Forutom ett visst gi-
vet antal heltidsanstallda pa ansvarsbe-
fattningar, kan butikschefen alltsa sjalv
spela spelet med hel- och deltid. Hans
ansvar gentemot foretagets sida, ar att
personalen utfor alia faser av arbets-
uppgifterna pa Wreskrivet satt, samt att
han icke overskrider den stipulerande
lOnebudgeten. Normalt uppgar lOnekost-
naderna till totalt cirka 7,5 procent av
omsattningen. Effektiviteten mats dock
i omsattning per arbetstimme samt ge-

160

Hel Del

Fredag

rned

197

Hel Del

Liirdag

nomsnittlig lOnekostnad per timme och
anstalld.

Fiesta deltiden ar skolungdomar
StOrsta antalet av de deltidsarbetande

ar skolungdomar. De startar i regel ar-
betet omkring klockan 16.00 och jobbar
till butiken stanger klockan 21.00 eller
22.00. Likasa ar de tillgangliga pa lOr-
dagama, dil skoloma ar stangda.

Kvallspasset klaras alltsa till uteslu-
tande delen av deltidshjalp tillsamrnans
med ett fatal heltid. En heltidsanstalld

arbetar i regel ett eller tva kvallspass i
veckan, men har i ovrigt ordinarie dag-
tid. Huvudparten av pafyllningen sker
under dagtid for att lattare kunna fri-



hel- och dellid

gora personal fOr kassafunktionen mel-
Ian 17.00 och 20.00, vilka ar de jakti-
gaste timmarna.

Femdagarsvecka ar konsekvent genom-
fOrd for samtliga anstallda.

Gransen mellan vad som klassas hel-

och deltid gar vid 30 arbetstimmar per
vecka. Om en deltidsanstalld under en

langre period anvands mer an 30 tim-
mar per vecka, kan foretaget av fack-
foreningen tvingas overfora honom eller
henne till heltid, vilket innebar en hogre
timlon. Detta gor att man noggrant
fOljer varje medhjalpares veckoschema.
Nar ytterligare timmar behovs, utnyttjar
man i forsta hand de deltidsanstallda
med minsta antalet veckotimmar.

Ingen hogre timpenning under kvallstid
Enligt de avtal som rader mellan Hinky
Dinky och de anstallda utgar ingen
hogre timpenning for kvallstimmar.
Eventuell overtidsersattning bedknas
med utgangspunkt fran det totala antalet
arbetstimmar per vecka, vilket ar 40.
Varje timme over detta antal betalas
med 1,5 ggr timpenningen. Detta gor
givetvis att man ej utnyttjar den fasta
personalen vid belastningsutjamningar.
Det skulle kosta mycket mera, an att
som nu ha ett stOrre antal deltidsanstall-

da med en viss reserv upp till de tillatna
30 timmarna.

Kortast tillfttna arbetspass for deltid ar
fyra timmar. Om de arbetar kortare tid

maste butiken andock ersatta medhjal-
paren for dessa fyra timmars minimitid.
(I andra delar av USA utgar dock en
hogre timpenning under kvallstid -
vanligtvis efter klockan 18.00. Avtalen
ar lokala och varierar fran ort till ort.)

LOser semesterproblemet
Den deltidsarbetande skolungdomen har
under sommaren ledigt fran skolorna.
Detta gor att de da garna vill arbeta ett
storre antal timmar per vecka. Sam-
tidigt skall den ordinarie personalen ha
semester. Dessa tva »problem» loser
varandra.

De hal som uppstftr i och med den
fasta personalens semester, fylls alltsa
ut genom att man utnyttjar den reserv
som finns i deltidsstyrkan. Aven om
antalet arbetstimmar under dessa perio-
der blir storre, beroende pa att deltiden
far utOkat ansvar och nya arbetsuppgif-
ter, blir lOnekostnaden totalt sett andock
densamma - oftast lagre - beroende
pa en lagre timkostnad.

Var gar gransen?
Det faktum, att butiken kan fa sam-
ma arbete utfOrt till en lagre kostnad
nar heltid ersatts med deltid, utloser

fragan: Hur langt kan man driva del-
tidspolitiken? Var gar gransen?

- Det beror pa butikschefens install-
ning och formaga att anstalla personal
och leda arbetet, sager Merle Johnson,
supervisor. Ett stOrre antal anstallda
fordrar mer ledning oeh kontroll. Skick-
liga butikschefer i stOrre enheter kan
mycket effektivt basera organisationen
pa 60 procent deltidstimmar och mer.

Skolungdomen- en bra plantskola
1 den stora skaran ungdomar som under
skoltiden deltidsarbetar i butikerna, ut-
kristalliseras en del med goda forutsatt-
ningar till en fortsatt karriar in om fore-
taget. Man ges tillfalle att lara kanna
dem oeh se deras formaga. De som upp-
visat det ratta anlaget oeh intresset er-
bjuds efter skoltiden tilWille till ytter-
ligare utbildning. Med tanke pa att det
ocksa ror sig om universitetsstuderande,
kan de tankas komma i fraga for hogre
befattningar. Deltidssystemet kan alltsa
klart sagas bidra till tillflOdet av god
personal pa alla nivaer.
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Arbetstidsplanering for Hinky Dinky-butik
Namn Mfl Ti On To Fr Lo Total

Chef 9,5 10,0 9,5 12,0 9,0 50
Assistent 12,0 - 8,5 8,5 8,5 12,5 50
Spec.chef 9,5 8,5 8,5 12,0 8,5 47

Kontor
Judy 8 8 8 8 8 40
Jeanne 5 5 - 5 6 7 28
Connie 4 - 4 5,5 9 22,5

Non-food
Ernie 9 - 10,5 8,5 10,5 8,5 47

Marge 6,5 4 8,5 - 7 - 26
Pam 5 5 - 4 - 4 18

Griinsaker
Don 9 9 9 11 9 47
Jessy 7 - 8 8 11 8,5 42,5
Tom 8 2 5 5 20
Jay 5,5 5 4,5 5,5 8,5 29
Ed - - 4 4 4 4 16

Kern. tekn.
Laura 7,5 - - 8 6 21,5

Ovriga
Ron 6 - - 6 6 - 18
Ray 6,5 9,5 - 8 8,5 10 42,5
Ken 6,5 6,5 11 11 7,5 42,5
Krey 11 6,5 6,5 11 7,5 42,5
Emma 8 8 8 8 8 40
Arnie 11 6,5 6,5 11 7,5 42,5
Ray 8,5 9,5 6,5 11 7 42,5
Tom 8 6,5 3 5 22,5
Jen 5 - 6 7 7 5 30
Russ - 5,5 5,5 5 8,5 24,5
Glenna 5 - 5 4 5 7 26
Jim - 8 8 7,5 - 23,5
Mike 5 4 - - - 6,5 15,5

Nancy 8 8 - - 8 - 24
+ ytterligare deltidsanstallda - - - -

Totalt 200 153 201 202 289 318 1.363
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Kaffehtirnamed grallskaffe
En del Hinky Dinky-butiker har sedan
manga ar bjudit sina kunder pa gratis-
kaffe varje dag. En stor elektrisk kaffe-
kokare placerad pa ett bord tillsammans
med pappmuggar, soeker, snabbgradde
oeh plastskedar ar det enda arrange-
manget. Nagra av medhjalparna ansvarar
for att det alltid finns varmt kaffe att
tillga.

Denna kaffehorna har visat sig vara
myeket uppskattad bland kunderna. Den
fOrstarker pa ett effektivt satt trivsel-
kanslan. Man har darfor nu infort detta
i samtliga butiker.

Mangder av hyllpralare
For att ge liv at hyllorna anvander
Hinky Dinky hyllpratare i stor utstraek-
rung. De bestar av sma fortryekta blad
med ett kort budskap. Pa lapparna tex-
tas sedan varans pris. Detta system fore-
kommer i varje avdelning i butiken, oeh
antalet hyllpratare varierar beroende pa
butiksstorlek mellan 500 oeh 1.000. De
byts omkring var fjarde veeka. Hyllpra-
tarnas budskap ar av olika karaktar. Har
ar ett par exempel:

"Jag ar en ny artikel - prova mig!"
»Se hit, priset just nedsatt!"

Htiglalarreklamoch muslk
Musik via hogtalare underhiller stiindigt
kunderna i butiken. Med j1imna mellan-
rum avbryts musiken av reklamerbjudan-
den. De ar inspelade pa band oeh samma
meddelanden aterkommer omkring varje
halvtimme. Ungefar varje manad byts
reklamen. Mestadels berattar hogtalar-
reklamen om nya varor oeh langvariga
rabatterbjudanden. Givetvis fOljs rekla-
men upp med speeialexponeringar oeh
hyllpratare.

Enhellig uniform och namnskyll

AlIa medhj1i1parei butiken bar ett for-
klade, som upptill ar rott oeh utformat
som en vast. Det ger ett trevligt oeh
enhetligt utseende. Forutom Hinky
Dinky-market pa brostet, bar var oeh en
ocksa sin individuella namnskylt med
»Hi-halsningen». Butiksehefen har i re-
gel saval fOr- som efternamn tryekt pa
sin namnskylt, medan de ovriga med-

hjalparna enbart har fornamnet oeh ini-
tialen till efternamnet. De nya Hi-skyl-
tarna berattar oeksa om vissa medhj1i1-
pares arbete i butiken - gronsaksehef,
kottexpert, speeeriforest/mdare.

Uppftillnlng av reklamallon
och byten

Sarskild uppmarksamhet agnar Hinky
Dinky de kunder som lamnat tillbaka
eller bytt en vara. Orsaken kan antingen
vara ett fe1aktigt inkop eller en vara av
ieke tillfredsstallande kvalitet. Vid alla
sactana transaktioner skrivs i butiken ett

kvitto, som kunden far signera sedan
hon fatt varan utbytt eller pengama ater.
PR-avdelningen pa huvudkontoret er-
haller kopior av dessa kvitton oeh sander
sedan ett stencilerat brev till de aktuella

kunderna. Brevet uttryeker en fOrhopp-
ning att kunden blev tillfredstalld med
returen eller bytet. Likasa avslutas brevet
med nagra fragor om hur de uppfattade
butikens service vid detta tillfalle. Kun-
den kan sedan i ett adresserat oeh fran-
kerat kuvert sanda sina kommentarer till
huvudkontoret.

Valkomslbrev 1111 alia
nylnflyttade

Hinky Dinky sander ett valkomstbrev till
alia nyinflyttade familjer. Namnuppgifter
oeh adresser koper de fran ett speciellt
fOretag, som via olika kanaler skaffar
dessa informationer. Brevet halsar fa-

miljen valkommen till staden oeh oeksa
till Hinky Dinky-butikema. Forutom en
kort presentation av foretagets politik
oeh malsattning erbjuds de oeksa att ge-
nom att presentera brevet i butiken gra-
tis erhalla fem olika varor - overva-
gande egna markesvaror.

Hur svara i lelefon

Ayen sattet pa vilket man svarar i tele-
fon ingar i de profilskapande atgardema.
Vanligtvis Uiter det oversatt ungefiir sa
har: »Godmorgon, detta ar Er vanliga
Hinky Dinky-butik, det ar Bill som ta-
laT», eller »God middag, detta ar Er
vanliga Hinky Dinky-butik. Vad kan jag
hjalpa Er med?»

Detta rimmar kanske mer med det
amerikanska sattet att halsa oeh prata

oeh later i svenska oron kanske nagot
fr1irnmande. Faktum ar doek att det bi-
drar till att man kanner sig valkommen
nar man ringer till butiken.

"HI-programmet" den senasle
algarden

Efter den senaste kundundersokningen,
dar det sa tydligt framgiek att kunderna
ville ha roligt i butiken, kanna sig hem-
ma, mOta vanner oeh koppla av, har en
del atgarder vidtagits for att oka triv-
seln.

En av dessa atgarder ar det s.k. »Hi-
programmet». (»Hi» ar en amerikansk
halsningsfras som narmast kan oversat-
tas med nagonting mitt emellan Hej oeh
Goddag.)

- »Hi» skall bli den krok vi hanger
var artighet, trivsel oeh service pa, sager
Chuck Monasee, vice direktor oeh ehef
for butikema. Vi vill halsa alIa kunder
med leende »Hi». »Hi-halsningen» fore-
kommer oeksa pa andra sllillen i butiken.
Vi har speciella Hi-skyltar. Pa dessa far
inte fOrekomma nagra varuerbjudanden
med priser utan dessa anvands enbart
for profilskapande meddelanden.

Ugnsfarskl brtid fran
"falskl" bager'

En avdelning som de senaste fyra aren
gjort insteg i amerikanska supermarkets
oeh okat kraftigt i popularitet, ar brM-
avdelning med pa platsen nybakade pro-
dukter. Det innebar inte att butiken har

eget bageri. Produktema levereras djup-
frysta till butiken, dar de sedan konti-
nuerligt graddas under dagen. Bakugnen
oeh doften av nybakat brM gor brM-
avdelningen till en attraktiv specialitet.

- Investeringskostnaden for en anlagg-
ning ligger mellan 30.000 oeh 50.000
kronor, berattar Glen Alley, Hinky
Dinky. Det kan sagas vara 1/a av in-
vesteringskostnaden for ett eget bageri.
Likasa ar utrymmesbehovet endast unge-
far 1f3.

- I oeh med att brodet kops djup-
fryst oeh bakas alltefter det saljs, kan
svinnet hallas omkring 5 procent. Star-
kaste argumentet for en sadan har av-
delning ar doek pa saljsidan.
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!(assan. . .
Fortsiittning fran sidan 49

fungerar da som reservpersonal och far alltsa vara beredda
att snabbt rycka in.

Lika manga timmar sackhjalp som kasso.rskor
Proportionerna mellan sackhjalp och kassorskor varierar
fran butik till butik beroende pa genomsnittsinkopet per
kund. Beroende pa butiksJage och kundstruktur kan genom-
snittsordern variera fran omkring 8 till 30 kronor. I buti-
kerna med liigre genomsnittskop iir behovet av siickhjiilp
och utbarningsservice mindre och dar blir antalet kassorske-
timmar storre. I en del av butikerna med genomsnittsorder

pa omkring 20-25 kronor Mils dock proportionerna 60-
40 mellan kassatimmar respektive sacktimmar.

Enligt de prestationssiffror, som ligger till underlag for
planeringen raknar man med att kapaciteten i det narmaste
fordubblas da kassorskan arbetar tillsammans med sack-

hjalp.

Hogtalarnas psykologiska effekt
Ingenting irriterar en kund sa mycket som nar hon ser
obemannade kassor och anda tvingas sta i ko. Hon far da
latt den uppfattningen att butiken inte bryr sig om henne.

Om hela kassamaskineriet gar for fullt och alia medel ar
inriktade pa att snabbt klara av koerna, kan hon Jattare
acceptera en eventuell vantetid. Hon ser att butiken an-
stranger sig.

Sattet pa vilket Hinky Dinky utnyttjar butikshogtalaren
for att kalla pa reservpersonalen eller ytterligare extraperso-
nal har ocksa en psykologisk effekt pa kunden. Hon kommer
fram till kassalinjen och hor omedelbait en av kassorskornas
rost i hogtalaren: »Bob, vill du vara vanlig och komma till
kassan.» Hennes intryck blir att butiken ar vaken och ange-
lagen att betjana henne. Under anstrangda perioder kan man
ibland hora larmet: »All tillganglig personal till kassorna».
Kunden accepterar da en kortare viintetid och kanske i viss
man fascineras av det maskineri hon ser framfOr sig.

Hogtalaren utnyttjas ocksa i andra sammanhang for att
fa snabba besked. Det kan galla en otydligt prismarkt vara.
Hon ropar da till exempel: »Kan nag on saga mig vad Food
Club tomatsas burk nr 303 kostar?» Nagon som vet priset
eller kontrollerar i hyllan ger snabbt besked i en annan
hogtalare eller gar fram och meddelar kassorskan muntligen.
Aven om fler an en lystrar till fragan och avbryter sitt arbe-
te, ar kundbetjaningen i kassan just da det vasentligaste.

Kassalinjen har standig overvakning
Det ar klart uttryckt i foretagets organisation att kassalinjen
aldrig far lamnas utan overvakning. Vanligtvis ar det butiks-
chefen och hans forsta och andra assistent som skoter denna

syssla.
I de flesta butiker ar butikskontoret lokaliserat sa att man

har direkt kontakt med kassorna. Eftersom butikskontoret

ocksa utovar kundbetjaning i form av inlOsandet av checker,
tomglasmottagning och frimarksforsaljning, yore det omoj-
ligt att ha det avskilt fran butiken. Detta gor att kassaover-
vakningen latt kan ske aven nar de ar sysselsatta med kon-
torsgoromal. Under de mest intensiva rusningstimmarna
finns standigt nagon ansvarig fast stationerad framfor kas-
sorna fOr att leda arbetet och anvisa kunderna. Det ger sam-
tidigt goda mOjligheter till en personlig kontakt med kun-
derna.

Datasamlare
FOR ,DETALJHANDELN

NCR 21 NOF

- Datasamlare for detaljhandeln
Nar forsaljningsbeloppet slas in pa National kassare-

gister klass 21 - *NOF registreras en rad viktiga uppgifter

pa en optiskt lasbar kontrollremsa som inte bara kan
lasas av kassorskan och hennes chef utan ocksa av en

dataanlaggning. Genom databehandling av kontrollrem-

san far man snabbt och kontinuerligt exakt statistik over

allarens forsaljning inkop, lager etc.

NCR 21 NOF ar ett oumbarligt kassaregister for varje

detaljist som viii fa annu battre kontroll over rorelsen.

*"NOF" ar ett nytt typsnitt som bade det manskliga ogat

och den optiska lasaren i en dataanlaggning kan lasa.

NCR
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY

OF SWEDEN AKTIEBOLAG
Fack 8 Stockholm 1 8 Tel 08/228320
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Kombinationsexponering i ovriga av-
delningar
Icke-livsvaroma utnyttjas ocksa fOr
kombinationsexponering tillsammans
med andra artiklar i sortimentet. Det
enklaste och vanligast forekommande
saUet ar aU man pa sa kallade J-krokar,
som fasts i gondolhyllomas prislapps-
lister, exponerar varor som anknyter
till specerivaroma. Det ar eU enkelt for-
farande och kan lau bytas och om-
arrangeras utan ingrepp i varuplace-
ringen. For sasongsbetonade driver med
icke-livsvaror utnyttjas givetvis ocksil
strategiska exponeringsplatser utanfor
non-foodavdelningens direkta saljyta.

Alltid utefter en viigg i nara kontakt
med brod eller kott.
Hinky Dinky-butikernas non-foodavdel-
ningar ar i samtliga butiker placerade
i anslutning till en vagg. Tankar pa aU
I1ha avdelningen fa plats mitt i butiken
har forekommit, men man ar da radd aU
den dominerar alltfor mycket och tar bort
intrycket av livsmedelsbutik, vilket an-
dock ar supermarketens huvudfunktion.
Placeringen utmed en vagg ar ocksa for-
delaktig, eftersom det ger okad mojlighet
till spjutexponering, vilket anvands i stor
utstrackning. I regel upptar en komplett
non-foodavdelning cirka 10 procent av
butikens yta. Som narmaste »granne» har
non-foodavdelningen i regel brodavdel-
ningen, och i vissa butiker kottavdelning-
en. Dessa avdelningar drar kundema till
sig, varefter de sedan »silas» genom
Home Center upp mot kassoma. Efter-
som de fIesta kunderna aIltsa kommer
inifriin butiken, har ocksa non-foodav-
delningen sina basta exponeringsplatser
i anslutning till de trafikskapade brod-
eIler kottavdelningama. Likasa anviinds
de gondolgavlar som »moter» kunden
for hogmarginalvaror.

Dyrare varor kommer
Vilka varugrupper blir de som harnast
kommer att adderas till non-foodavdel-
ningen? Vi later Clarence Hearn svara:

- Det ar en tydlig tendens att det gar
aU saIja allt dyrare icke-livsvaror i super-
markets. I varje fall har vi den erfaren-
heten. Tidigare ville vi gama MIla oss
till varor under fem och tio kronor, men
denna uppfattning har iindrats.

Intressant artikel

Grarnrnolon-
skivor
En stor impulsartikel som ofta special-
exponeras pa strategiska siiljplatser i bu-
tiken. Varugruppen skots av en rack-
jobber (grossist som liimnar langtgaende
service till butiken), som fyller pa och
hailer avdelningen aktuell. Bruttovinsten
iir vanligtvis 25 procent.

Intressant artikel

Motorolja
Oljorna har de senaste aren vuxit till en
star avdelning i Home Center. Priset
liggerbetydligt liigreiinbensinstationernas
oljepris. Under vintersiisongen iir glykol
en god komplementvara. I anslutning till
motoroljan exponeras ocksa ett mindre
urval biltillbehor. Observera at! Hinky
Dinky iiven hiir har en egen miirkesvara
- Hinky Dinky motorolja.

Intressant artikel

Gratulations-
kort
Korten finns i en miingd olika utforanden
liimpade for olika tillfiillen och iir en
stor industri. Hinky Dinky-butikerna har
tagit upp denna lonande impulsartikel i
sortimentet. Leverantoren utfor en viss
service i form av direktlevererans och
regelbunden oversyn. Bruttovinsten iir
cirka 50 procent.

1

2

3
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Kuponger, som erbjuder kunden att kopa
ett antal varor med en viss rabatt, ut-
nyttjas ganska regelbundet for att stimu-
lera koplusten. Ibland ingar kupongerna
i den ordinarie veckoannonsen, vilket
emellertid ej ar sa allmant. I den direkt-
reklam, som regelbundet sands ut i vissa

omraden, ingar dock kupongerna som
standard. Vanligtvis ar de fyra till an-
talet och erbjuder en rabatt pa mellan
20 ore och en krona per kupong, beroen-
de pa vara och prislage. Ofta ar de egna
markesvarorna foremal for denna form

av forsaljningsaktivitet. De amerikanska
husmodrarna vet att utnyttja dessa ku-
ponger. Forutom butikens egna kuponger
forekommer ju ocksa den stora floran
av kuponger fran fabrikanterna.

A v de egna kupongerna inloses under
en normal vecka cirka 8-10 procent av
det distribuerade antalet. Ibland kan

siffran ga upp till 20 pro cent. Direkt-
reklamen har generellt hogre »svarspro-
cent» an annonsering.

Varje lordagsformiddag halls eft annons- och kampanjsammantrade. Varje avdelning ar
representerad och fOrutom aft veckoreklamen mera i detalj fastslas, diskuteras ocksa
andra kommande kampanjer. Egna och konkurrenters veckoannonser »dekorerar»
vaggarna.

Veckoannonsen domineras av

de heta erbjudandena
Den tresidiga onsdagsannonsen i Omaha
- och de komprimerade annonserna i
landsorten - domineras av de heta er-

bjudandena, som till antalet vanligtvis
varierar mellan 10 och 15. Farskvarorna

toppar annonsen.
Principen for annonsens uppbyggnad

ar att man genom rutor och ramar for-
soker avgransa varorna fran varandra
och gora overskadligheten hattre. Likasa
trycks annonsen i tva targer - rott och
svart - och de heta erbjudandena ar
alltid avbildade. Forutom de heta erbju-
dandena innehaller annonsen vanligtvis
omkring 40 andra varor, varav cirka 30
har specialpris.

kommer fran Dais. Sedan AS Dais Konfektyrindustri
flyttat in i sin nya stora anlaggning med toppmodern
maskinpark har kapaciteten mer an fordubblats. Fore-
taget, som nu ar en av landets storsta tillverkare av
karameller, med en mangd begarliga och populara
konfektyrer av hog kvalitet, har nu ocksa pa sitt till-
verkningsprogram aven viss chokladtillverkning.

Mot den nya efterlragan med val fyllt lager! Forsalj-
ningen kommer att stodjas genom reklam och annon-
ser i dags- och veckopress.

Satsa pa »Gott fran Dais», det kommer att lona sig.

Tillverkningsprogrammet omfattar bl.a. karameller,
fyllda och ofyllda. Drageer. Hallon och lakritsbatar.
Vaniljpraliner. Punschpastiller.

AB DALS KONFEKTYRINDUSTRI
BENGTSFORS, tel. 306 och 1176

FOTNOT: En leende kund, en leende butik - det
varmer sa gott. 5e over lagret, skylta upp och salj
det med ett leende! Ni kan tjana nagra oren mer po
det goda, danska Carlsberg HOF.

67



~

"

Niirbildav HI N KY
DIN KY TV-peklam.. . Fortsattning frAn sidan 47

Denna metod fran fabrikantens sida i kombination med de-
taljistens standiga kamp att MIla sortimentsokningen under
kontroll, gor att nya artiklar utan denna efterfrageskapande
marknadsfOring siillan ges en ehans att oprovade komma i
kontakt med konsumenten.

- Att MIla ett aktuelltsortimentar nufortiden- med na-
gon overdrift - mer en konst att avgora vilka artiklar man
skall slopa an konsten att bedoma vilka nyheter man skall ta
upp, sager Herb Berkowitz, viee direktOr oeh ehef fOr inkop
oeh forsiiljning.

Vi maste folja forsiiljningen myeket noggrant oeh snabbt se
trendema. Vi har inte rad aU vanta tills varan blir helt
olonsam. Vi maste lara oss att slopa den redan nar volymen
och lonsamheten borjar avta. Nar den tar form av en hyll-
viirmare, iir det for sent. Da har den redan statt i vagen for
nagon annan, mer aktuell oeh efterfragad artikel.

Under forra aret tog vi sammanlagt upp 600 nya artiklar i
sortimentet. Samtidigt slog vi ut ungefar 500. Det innebar
alltsa att cirka 10 proeent av sortimentet fomyades oeh att
nettookningen var cirka 100 artiklar.

6.500 artik1ar i livsmedelssortimentet
- Vi har idag cirka 6.500 artiklar i det reguljiira livsmedels-
sortimentet, fortsatter Herb Berkowitz. I detta ingar da oeksa
sadana varugrupper som pappersvaror, kemisk-tekniska ar-
tiklar samt hiilso- oeh skonhetsmedel. Dessa varor riiknas
generellt tillhora livsmedelsbutikens sortiment. De renodlade
icke-livsvaroma ingar dock ieke. Genomsnittsbutiken haIler
dar ett sortiment pa omkring 2.000 artiklar, vilket gor att vi
alltsa har 8.000 olika varor att erbjuda.
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