
Minimal spild Blomster
Synspunkter fra en retailer

404 butikker78 butikker

76 butikker231 butikker 338 butikker 1127 Coop 
butikker i alt



Coops CSR mål 2020 – bannerfører for ansvarlighed

Reducér spild og maximér genanvendelse – det er vigtigt for vores kunder



Det går lige i hjertet…

Blomster i detailhandel skal stå den mest hardcore prøve af alle!



Butikkens ståsted

Udfordringer:

• Tid: der bliver ikke flere ressourcer, så hvordan gør vi det 
smartere?

• Viden: hvordan passer og eksponerer man planter?

Butikkerne motiveres af:
1. At sælge højt omsættelige varer
2. At tjene penge
3. Effektive, gennemtænkte løsninger



Hvad gør Coop for at hjælpe butikkerne

• Tid = nem butik
– Færdig prismarkeret ved levering
– Korrekt oprettelse i system(stregkode går i kassen til korrekt pris)
– Omsætningshastighed: Sikre korrekt sortiment/collistr.
– Shelf life: Sikre optimal kvalitet/sorter 
– Omsætningshastighed+shelf life: 

optimal emballage og information(potte, pose, kasse)

• Viden
– Undervisningsmoduler + driftsmanual til butikspersonale indført
– Ny segmentering af kundegrundlag(kundeplatforme) i stedet for kædekoncept.
– Mere avancerede fordelings- og sortimentsstyring takket være kundeplatforme

• Logistik: optimeringsprojekt påbegyndt
• Nyt ERP system Coop: bedre muligheder for sortimentsstyring i butik

Blomster er det næst mest impulskøbte efter chokolade. 
Det handler om korrekt eksponering, kvalitet og udseende.
Alle forstyrrelser skal ryddes af vejen for at sikre det bedste udgangspunkt 
for salg.



De 10 kundeplatforme på blomster

1 Stort hus, have, kører i bil, høj købekraft, urbant, moderne 36 butikker

2 Stort hus, have, kører i bil, høj købekraft, ej urbant, traditionel 64 butikker 

3 Lejlighed, ingen have, ingen bil, lav købekraft, urbant, moderne 48 butikker

4
Stort hus, have, kører i bil, høj købekraft, urbant, moderne 138 butikker 
Stort hus, have, kører i bil, mellem/lav købekraft, ej urbant, traditionel

5
Stort hus, have, kører i bil, høj købekraft, ej urbant, traditionel 467 butikker
Stort hus, have, kører i bil, mellem/lav købekraft, ej urbant, traditionel

6
Stort hus, have, kører i bil, mellem/lav købekraft, ej urbant, traditionel 108 butikker
Lejlighed, ingen have, ingen bil, mellem/lav købekraft, ej urbant, traditionel 

7
Stort hus, have, kører i bil, mellem/lav købekraft, ej urbant, traditionel 143 butikker 
Lille hus, have, kører i bil, mellem/lav købekraft, ej urbant, traditionel

8
Stort hus, have, kører i bil, mellem/lav købekraft, ej urbant, traditionel 30 butikker 
Lejlighed, ingen have, ingen bil, lav købekraft, urbant, moderne

9
Stort hus, have, kører i bil, høj købekraft, urbant, moderne 52 butikker 
Lejlighed, ingen have, ingen bil, lav købekraft, urbant, moderne

10
Lejlighed, ingen have, ingen bil, lav købekraft, urbant, moderne 56 butikker 
Lejlighed, ingen have, ingen bil, høj købekraft, urbant, moderne

Platform Antal butikker

Én primær platform pr. butik. Unikt værktøj til varevalg.



Hvad kan gartneren hjælpe med? 

Gartnerens medansvar rækker videre end at producere varer.

Producent
Kvalitetsprodukt 
= hygiejnefaktor 
for at være med

Innovation og 
udvikling
Hvilket behov dækker varen?
Kan det tilføres værdi?
Hvad er værdi for kunden?

Selv-evaluering
Er vores løsninger tænkt 360 
grader i forhold til vores 
kunder?

Viden om:
B2B kunder
Slutkunder
Markedsanalyser/trends

Økonomi og strategi
Styrker og svagheder

’Hvis vi tænker, som vi plejer, og bruger de samme værktøjer og fremgangsmåder,
som vi plejer, så kan vi ikke forvente noget nyt’ – Albert Einstein



Prismærkning – korrekt placering, synlig 



Salgsklar container – FÆRDIG løsning, impuls
Front mod kunde

Flotte 
etiketter
vendt 
væk fra 
kunde

Kunden kan ikke få fat i 
eller se varen

Front mod kunde
Kun nogle farveetiketter ud 
mod kunden

Hyldeafstand. Brug hele 
containeren



Pris på varen

• Sidder prisen godt nok 
fast?

• Er prisen stor og 
synlig?

• Kan prisen pilles af 
uden at stregkoden 
forsvinder? 

• Repræsenterer 
etiketten produktet 
ordentligt?



Varens emballage/udtryk

Stregkode: 
Kan den scannes?
Sidder den fast?
Er det den korrekte?
Stregkode pr. farve?

Poser:
Fremhæver eller skjuler 
den varen?
Komplementerer posen 
blomsten?
Passer posens 
proportioner til planten?

Potten:
Komplementær farve med 
blomstens farve?
Added value?

Plantehøjde

Posehøjde



Information til kunden – på varen

• Er der pasningsvejledning?

• Hvor sidder vejledningen?

• Den gode historie?

• Fremhævet at det er dansk produktion?

• MPS – certificering markeret?

• Er emballagen genanvendelig?

Flere forbrugere øger deres bevidsthed om planteproduktion:
• Oprindelsesland
• CSR profil
• Brugen af sphagnum og kemikalier
• Genanvendelse af emballage.

Ny generation af forbrugere som ikke er har meget kendskab 
til blomster og vant til hurtig, nem info.

Hjælp til personalet i butik



Stadie, sortering

• Er varens udvikling, farvemix og 
kvalitet som aftalt?

• When in doubt, leave it out!
Kontakt indkøb, hvis i tvivl, fremfor at 
opfylde ordre med noget, der ikke er 
aftalt. 



Sortering/Proportioner

• Er der proportion mellem 
plante og pottehøjde?

• Ser potten for ”stor” ud?



Collistørrelser

• Hvilken collistørrelse er 
bedst for planten i butik vs. 
logistikoptimering?

• Betyder ændret collistr. 
nødvendigvis noget 
negativt for 
logistikomkostninger?



Mulighed for vanding

• Kasser med lukket bund, 
drænhul 1 cm over kant
= ”medfølgende vandingsbakke”

• Poser med åben eller 
perforeret bund, så planterne 
kan suge vand nedefra.

• Klar/lys plastik at foretrække
lettere at genanvende

• På sigt kommer der 
retningslinjer for foretrukne 
plastiktyper 



Invitation til Arbejdsdag i butik

Lær vilkårene at kende og brug det til at agere overfor jeres 
kunder

– Hvordan præsenterer mine varer sig?

– Hvilke eksponeringsmuligheder har butikkerne?

– Hvad reagerer kunderne på?

– Hvad ser jeg selv som kunde?

– Kan mine produkter ’bestå’ detailprøven? (no love)

– Er der noget, der skal gøres anderledes?

– Er der varer/løsninger, der mangler/nye muligheder?

Produktions- og salgsled skal bruge hinanden mere som  
sparringspartnere og til vidensdeling.



Coop Crowdfunding – sæt gang dit projekt



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

Mette Ruud Nielsen
Kategorichef Blomster

mette.ruud.nielsen@coop.dk

mailto:mette.ruud.nielsen@coop.dk

