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•  Meny ønsker å ta eierskap til Kje og bruke det i sin markedsposisjonering 

•  2016: leverte Nortura 750 kje til Meny 
–  Totalt 40 Meny butikker fortrinnsvis i region øst, Bergen/Stavanger region solgte kje. 2 Jacobs butikker solgte også kje 
–  Ingen Sentral annonsering. Noen butikker annonserte på Facebook. Meny hadde utarbeidet eget butikkmateriell for kje. 

•  2017: Meny ønsker 3000 Kje for å lage en landsdekkende kampanje 

•  For å få til landsdekkende kampanje må de ha forutsigbar volum! 
–  De vil annonsere/reklamere for Kje og da er det viktig at forbrukeren finner Kje i butikk 

•  Eksempel på annonsering: Kundeavis, mulig TV reklame, Radio 

Bakgrunn:  
Meny ønsker å satse på Kje i 2017 
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•  Profilhuset MENY er Norges største supermarkedkjede og 
skiller seg ut i markedet ved å demonstrere en tydelig 
kvalitetsforskjell fra lavpris.  

 
•  MENY satser på å tilby et bredt og spennende 

vareutvalg, fristende ferskvareavdelinger og kompetente, 
serviceinnstilte medarbeidere.  

•  MENYs mål er å være en pådriver til å hjelpe folk å spise 
bedre. 

•  Med stadig større tilbud av ferskvare og utvalg i 
lavprisbutikkene må supermarkedene fokusere mer på 
kvalitetstilbud og egne eksklusive merkevarer.  

Hvem er Meny? 
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Hvem er Meny? 

Menys Visjon 
 

"Vår lidenskap endrer folks matvaner" 
Det er MENY som har lidenskapen til mat. Det 
er MENY som satser langsiktig på utvalg, 
kvalitet, service og fagfolk. Det er MENY som 
er motvekten til de andres kamp om kun å 
være billigst. Det er MENY som har vært 
pådriveren til at folk flest over tid har endret 
sine matvaner.(kilde:meny.no) 
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Menys råvare 
fokus 

kalender 

•  Sesonger 
•  Aktuelle råvarer 

–  Skrei i Januar 
–  Lam i september 
–  Vilt i oktober 
–  Skalldyr i februar 
–  Kje i mars ?? 

Hvordan jobber Meny med kampanjer? 
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Eksempel på hallingskarvet  
 
https://www.facebook.com/meny/videos/10153079930892633/ 
 
https://meny.no/Kampanjer/Regionalmat/Matskatter-fra-Buskerud/
Hallingskarvet/ 
 
 

•  Kommunikasjon i butikk 
•  Kundeavis 
•  Tv/radio  

Høst 2016 kampanjer 

Hvordan jobber Meny med kampanjer? 
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STARTEN: 
 

KJEKJØTT i NORTURA, 
 2011 
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•  Det er et beskjedent 
marked for kje kjøtt i 
dag. 

•  Det er stor 
konkurranse om 
eksponeringsplass i 
butikk 

•  Det er stor 
konkurranse om 
forbruker preferanse 

•  En må tilpasse pris til 
muligheter i markedet. 

Kje kjøtt - utfordringer 
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•  Lite kjent i Dagligvaremarkedet. 
•  Lite fersk kje selges  
•  Ellers frosset Hel kje med knekte bein 
•  Tungt å selge forteller kundesenter– for høy 

pris 
•  Forbruker må få smake – mild smak – «kanin» 

smak? 
•  Utfordringer med nedskjæring pris 

Kje Utfordringer: 
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•  Ultra og Centra/JACOBS kjeden har 7  butikker i Oslo 
og Akershus. 

•  I uke 17-2012 kjøres et prøve prosjekt i 7 butikker . 
Kje slaktes  mandag /tirsdag - ut i butikk  torsdag/
fredag.  

•  Pakkes i corro vack m/ knekte ben. 

•  Kunde senter tar opp ordre 

•  Vekt ca. 5 – 6,5 kg  - ønsker ikke for «grove» i kjøtt 
struktur. 

 

 Prøveprosjekt 2012  
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•  Avtalte salgsperiode og pris med kjede . 

•  Nortura presenterte opplegget i møte med 
butikkenes ferskvaresjefer. Avtalte ca. volum til 
hver butikk og pakning for nedskjæring i butikk. 

•  Skaffet bakgrunns materiell for annonsering i bl.a  
Aftenposten (helg). 

•  Gjennomføre møter i Verdikjeden fra Medlem – 
Slakteri – Transport og  Salg  

Gjennomføring 2012 
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•  Prognosert mengde, annonsering, salg i butikk og 
logistikk 

    *Dette gikk bra. 
 
     Kunne solgt litt mer med annonsering. Begrenset marked 
      
    Må være styrt produksjon mot forhåndsordre.  
 
    Prisen var «til dels» akseptert i markedet. 
     
    Anbefaler samme opplegg i 2013 – med dobbel mengde 
     og samarbeid med butikker med høy grad av ferskvarer

 . 

«Konklusjon» 2012 
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Butikk   Uke 17-2012   
 
Jacobs   30stk   
Centra Colosseum  60stk   
Centra Høvik   20stk    
Ultra Asker  40stk   
Ultra Bryn   60stk    
Ultra Sandvika  20stk    
Ultra Ski   15stk   
Ultra Sørlandet  10stk    
 
Total   240stk    

  
 

Salg 
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Ultra Sandvika 2012 
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3ÅR - Ny KAMPANJE over 2 uker  i 2014: 
 
  
uke 11 og 15 I ULTRA BUTIKKENE. 
 
Den første uken kun kje i butikk 
 
Den andre uken  Markedsaktiviteter i og 
rundt butikk 
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•  Til tross for  økning med 59% kunde vi solgt mer. 
•  God levering! 
•  Bra annonsering. 
•  Ultra gjennomførte event i butikk. 
•  Perfekt størrelse på kje 

•  En Kampanje som gir mersmak !!!!! 

Konklusjon 2013 
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Butikk   Uke17-2012  Uke 16-2013 
 
Jacobs   30stk   50stk 
Centra Colosseum  60stk   70stk 
Centra Høvik   20stk   40stk 
Ultra Asker   40stk   45stk 
Ultra Bryn   60stk   75stk 
Ultra Sandvika  20stk   35stk 
Ultra Ski   15stk   57stk 
Ultra Sørlandet  10stk   10stk 
 
Total   240stk   382stk  

  
 
Økning med 59 % !! 

Salg 
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–  Kje aktiviteter i ukene  11 og uke 15  2014. 
       + Salg total 4,8 tonn ( ca. 900 stk. ) 
fordelt på 2 tonn i første periode og 2,8 tonn i 
siste periode.  
        +God annonsering i sentrale media  
        ( Aftenpost, osv.) 

–  Meget god levering fra produserende 
anlegg( Gol, Førde, Sandeid). 

–  Godt arbeid igjennom verdikjeden ( innmelding,  
slakting, koordinering, transport) 

–  Godt arbeid i salgskontor og sluttleddet mot 
kunder 

–  God tilbakemelding fra kjede 

Oppsummering  3 ÅR: (ÅR 2014) 
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Fremover: 
 
Ultra kjeden ønsker samme opplegg i 2015  
 
Oppstart med nytt prøveprosjekt i andre 
deler av landet. 
 
STORE utfordringer for å få hele 
verdikjeden med til å takle «store» 
leveranser til «rett tid» , «rett sted» med 
«rett pakning»  til Butikk. 
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Nå har vi mulighet til å være med i Meny med Kje  
Under èn forutsetning:  

 
Forutsigbart volum i 
kampanjeperioden! 

 
Vil vi det? 

Hvordan kan vi få det til? 


