Markedsaktiviteter Geit fra TINE GRUPPA
August 2014

Strategi for geit i TINE

Lønnsom omsetning i Norge og internasjonalt, basert på dagens
volum av geitemelk
Strategiske mål
•

Økonomisk bærekraftig produksjon for geitemelkprodusentene og TINE basert på melk
med (jevnt) høy kvalitet

•

Utvikle produksjon som er kostnadseffektiv for TINE

•

Etablere en produktportefølje (inkl. innovasjoner) som etterspørres av forbruker og gir
lønnsomhet for industri og handel

•

Fortsatt satsing på brunost, Snøfrisk (kremost og fast hvitost eksport), Balsfjord
hvit geitost, Chevre fra Haukeli (fersk og hvitmugg), Snøhetta og andre spesialiteter
med geitemelk.
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Kvalitetsutvikling av frie fettsyrer
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Vi registrerer en eventyrlig utvikling av frie fettsyrer i geitemelka
FFS m mol per liter
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Obs! Et nivå der vi begynner å kjenne besk/harsk lukt og smak
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Nøkkelen til kvalitetsframgang
Tverrfaglig samarbeid
fra ulike miljøer
Avl/gener
Fôring
Helse

Vi har fått i «pose og sekk»
På de siste 8 år er innholdet av frie fettsyrer i melka
redusert til en tredjedel!

Langt bedre ystingsegenskaper!

Fordeling av geitemelk i porteføljen

(aug 13- juli 14)

•

Ekte geitost og G35 står for ca 70%

•

Snøfrisk kremost og hvitost står for 12%
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Godkjent markedsstrategi Geit
1. Økt anvendelse av geitemelk i G35
2. Fortsatt satsing på Snøfrisk kremost
3. Økt anvendelse av geitmelk inn i porteføljen under
Spesialiteter fra TINE (tidligere Norske
meierispesialiteter) - mangfold
4. Økt anvendelse av geitemelk inn i porteføljen under
Norske Ostespesialiteter fra TINE
5. Økt anvendelse gjennom lansering av en ny fast hvitost
(Prosjekt Matterhorn)
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Ansvaret for geiteporteføljen er delt
Markedsmessig ansvar for geit
Merkevareansvaret

TINE
Markedskategorier
v/ Frokost og Lunsj

Volum

Brunostene fra TINE

Prosjekt Matterhorn
Eksport

Merkevareansvaret

OsteCompagniet

Snøfrisk kremost

-driftes i samarbeid

Merkevareansvaret
- Norske Ostespesialiteter

(Balsfjord, Chevre, Kvitlin*, Snøhetta)
- Snøfrisk hvitost (eksport)

OsteCompagniet:
Norske Ostespesialiteter
Eksport: Snøfrisk hvitost

Småskala

Markedsaktiviteter Geit - Kategori Frokost & Lunsj
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Brunost er det viktigste området
70-80% av geitemelk benyttes i dag til brunostproduksjon

Brunost
•

Sikre volum:
posisjonering,
lønnsomhet
og vekst

•
•

Brunost har hatt fallende salgskurve over år
Kvalitetsløft: sikre god, stabil merkevarekvalitet!

Mange veksttiltak for å sikre eksisterende volum (ca.8200 tonn pr år)
•

2013: Ny kommunikasjonsløsning for merket (TV reklamen «Pakken»)

•

Kvalitetsløft

•

2013: Brunost 150 år– stor aktivitetspakke (emballasje, annonsering og butikk)

•

Øke
anvendelsen
av geitemelk

•

2014: OL kampanje m Therese Johaug på pakken

•

2014: Lansering av Smøremyk Brunost – for å sette fokus på segmentet (nye
brukere, nye brukssituasjoner)

Øke anvendelsen av geitemelk i G35
•
•

Dagens produkt: 1,3 & 1,4 liter/kg – ble implementert høsten 2013, en økning
fra 1,2 liter/kg
Forventet økt forbruk: opp til 1 mill liter geitemelk

Hvitost basert på geitemelk (100%) for
det norske markedet.

Øke forbrukers oppfatning av
variasjon, gjennom smak, sensoriske
opplevelser og gode historier, samt øke
forbrukers oppfatning av TINE som
tilbyder av ekte osteopplevelser

Målgruppen er primært voksne som
søker nye, spennende oster med
karakter/særpreg. Målgruppen er
«vanlige folk», ikke bare «foodies».

Prosjekt Matterhorn
Lansering av Ekte Hvit Geitost høsten 2014
•

Prioritert lansering høsten 2014

•

Klar markedsorientering i prosjektet – tuftet på innsikt om forbrukers ønsker og
behov

•

Beregnet volumpotensiale første rullerende år er 50 – 75 tonn.
Målsatt volum i 2018 = 150 - 200 tonn
Den bevisste forbruker

Emballasjedesign & produktfakta
Vekt ca. 250 g
Laget av geitemelk
Produseres på Ørsta og Storsteinnes
Pakkes på Klepp

Geita på emballasjen kommer fra Lofoten og ble utvalgt
etter en «intern rekrutteringsprosess»
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Status for lanseringen
 Vi har fått relativ gode tilbakemeldinger fra kundene våre
 Vi har mulighet for å selge inn TINE Ekte Hvit Geitost i alle
kjeder unntatt COOP
 I noen kjedeprofiler er listingen «Pliktig» mens den i andre er
«Frivillig»

 Totalt sett svarer listingen til forventningen og gir oss
mulighet for å innfri volumforventningen gitt positiv
mottakelse fra forbruker

 Reklamekampanje (TV) begynner medio oktober
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TINE Geitemelk i ny drakt fra høsten 2014

TINE Vis Markedsrapport
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MULIG videreutvikling basert på Prosjekt Matterhorn

Smaksatt Ekte Hvit
Geitost

Revet Ekte Hvit Geitost

Med krydder
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Markedsaktiviteter Geit - Spesialiteter fra TINE
«tidligere Norske Meierispesialiteter» (NMS)

17

Produktporteføljen utvikles i tett
samarbeid med våre kunder i topp
sjiktet av norske restaurant og
spisesteder.
Småskala produsenter kan benytte seg
av TINEs Distribusjon.

Kundeprogrammet Tine Inspirasjon
og Spesialiteter fra TINE tilbyr kurs
for kompetanseoverføring og
videreformidling til forbruker.

I TINE Ostebanken på Klepp
lagrer TINE ostehjul, i minst 3 år
eller mer. Utvalgte kunder får
tilgang til disse lagrede skattene.

«Spesialiteter fra TINE» er under utrulling

TINE Melkerampa er ny salgskanal som
sikrer direkte kontakt med forbruker, samt
innsikt
om verdikjeden.
03.09.2014

Det er utviklet en TINE Premium
profil for alle TINEs premium
produkter, tjenester og destinasjoner

Det jobbes med å utvikle et
spennende Destinasjonskonsept for
Spesialiteter fra TINE.
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Oversikt Spesialiteter fra TINE’s produktportefølje
- Geitoster er godt representert
Produkt
TINE Ekte Geitsmør fra Setesdal– sesong produkt
TINE Geiterømme fra Ørsta – sesong produkt

Status
Vellykket pilot/ lansering 2014
Pilotsalg vår 2014/Lanseres 2015

Vellagret hvit geitost (Balsfjord )

Igangsatt PU-prosjekt

Rødkittmodnet hvit geitost for DHHS

Igangsatt PU-prosjekt

Smaksrik Chevre fra fra Haukeli
Hvittmugg ost fra Telemarksfe

Gruvelagret ost
Vellagrede oster i Ostebanken
Vellagret blåmugg
Lokale produsenter; Kraftkar, Munkeby ost,
Kjærringøy, Tingvoll med flere.

Planlagt høst/vinter 2014/2015
Planlagt vinter 2015

Igangsatt pilot
Innlagret i januar 2013
Vurderes/Planlagt 2014/2015
TINE distribuerer
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Markedsaktiviteter Geit - OsteCompagniet
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-

Volummål: 11,5 % vekst i 2014

-

Markedsaktiviteter:
- Justering kommunikasjon – fortelle mer om den unike
norske kremosten fra Ørsta.

-

Volummål: 22 % vekst i 2014

-

Markedsaktiviteter:
-

- Styrke kjennskapen på smaksvariantene
-

- 3 hovedpulser TV & Radio og aktiviteter i butikk
- Digitale kampanjer inkl. magasin «Snøfrisk & Lefse»

-

- Facebook: 9.500 følgere.

-

Produktutvikling:
- Nye varianter i Snøfrisk for lansering i 2015
- Nye Snøfrisk kremostprodukter innenfor matlaging og
for lansering i 2015/2016.

-

Deltagelse Matstreif og kampanjer utenfor
dagligvare
Demonstrasjoner og selvdemoaktiviteter
PR, samarbeid utvalgte bloggere og
journalister
Nært samarbeid med Matmerk, alle produkter
har spesialitetsmerket for unik smak

Produktutvikling:

Markedsaktiviteter Geit - TINE Eksport
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Primærmarkeder for Snøfrisk – volum 2013

147 T (+55 % fra 2012)

83 T (+17 % fra 2012)
Russland & Tyskland står for 87 % av all Snøfrisk
kremost til eksport i 2013
Hittil (pr. 10.08) i 2014 er det eksportert 183T
Snøfrisk, mot 168,6T i samme periode i fjor.
Russland er nær 20% over ifht samme periode i fjor,
og er allerede oppe i 106 T. Dette utgjør 58% av
Snøfriskeksporten.
– importforbudet i Russland kan få alvorlige
konsekvenser for den hittil lovende utviklingen for
Snøfrisk i det russiske markedet!

26,4 T
10,9 T

9,1 T
Russland, USA & UK står for
94 % av all Snøfrisk hvitost
til eksport i 2013.

Tiltak i markedene – Snøfrisk
Omfattende digital kampanje:
 Konkurranse med egen
konkurranseside på vk.com
(Russisk «Facebook-konsept»)
– støttet av:

 Info på snofrisk.ru
 Bannerannonser (forum/sider relatert
til sunn livsstil, matlaging, mødre)

 samarbeid med matfotografer,
 samarbeid med Innovasjon Norge i
Russland mm.
 Demoer i bla. Auchan med utdeling
av brosjyrer

Tiltak i markedene – Snøfrisk
 Lansering nye nettsider for www.snofrisk.de + www.gudbrandsdalen.de
 Lansering Snøfrisk Kantarell med nytt design
 Snøfrisk mediakampanje sommer 2014

 Tett kontakt med fagpresse ifm kampanjer og nylanseringer
Tyskland

Tiltak i markedene – Snøfrisk
Fortsatt samarbeid med Whole Foods USA gjennom
kampanjer i butikk samt The Whole Planet Foundation
$0.25 per lb Snøfrisk solgt går til program for mikrofinanslån
til 365 mottakere i u-land.

Som en av bidragsyterne til programmet, blir Snøfrisk
profilert ekstra i Whole Foods’ butikker gjennom året.

Kjeden fokuserer på naturlige
og økologiske varer, etisk og
rettferdig handel, bærekraftig
produksjon, CSR.
Består av 350 butikker
hovedsakelig i USA, men også
i Canada og UK.

25.09.13

Annet
350 T Frozen Curd produsert ved TINE
Meieriet Haukeli går til USA i 2014

Interessen for geitemelksprodukter generelt er mer etablert i internasjonale
markeder enn hjemme – og våre partnere ute er ofte interessert i nye
produkter på dette området.

Oppsummering
Det vurderes at vedtatt markedsstrategi for økt anvendelse av geitmelk følges
godt opp av samtlige salgskanaler
-TINE Markedskategorier, TINE Partner, TINE Eksport og OsteCompagniet

Høy fokus i organisasjonen både på eksisterende produkter med geitmelk og
på innovasjoner

TINE Ekte Hvit Geitost blir en av høstens største lanseringer i TINE og vil
være i butikk fra medio september

