Snarkjøp nummer 23 | Dagligvarehandelen

25.08.15, 12.25

(http://e2.emediate.se/eas?camp=159107::cu=20432::no=278671::ty=ct::uuid=8547483c-4b13-11e5-8b2a-00259032d3c0)

Innlogget: per@tanklokalt.no (/user/)
Logg ut (/mediaconnect/logout)

(/)

Nyheter (/nyheter)

Arbeidsliv (/arbeidsliv)

Om Dagligvarehandelen (/om-dagligvarehandelen)

KBS (/kbs)

Kontakt (/kontakt)

Annonsere (/annonser)

Søk (/search)
Abonnere (/bli-abonnent)

Nyhetsbrev (/nyhetsbrev)

RSS (/rss2)

Vi har slått sammen nettstedene Dagligvarehandelen.no og Handelsbladet.no. Les mer her (/vi-har-sl%C3%A5tt-sammennettstedene-dagligvarehandelenno-og-handelsbladetno).

Ferskvaresjef
Oslo,
Østlandet
Meny
Vøyenenga
søker dyktig Ferskvaresjef.
Rekrutterer: Meny

Søk på stilling

Ferskvaremedarbeider ost - 50%
stilling
Røa, Oslo
Meny Røa
søker dyktig
medarbeider
til osteavdelingen.
Rekrutterer: Meny

Søk på stilling

Ferskvaremedarbeider - 80%
stilling (vikariat)
Fosnavåg,
Møre og
Romsdal

Snarkjøp har åpnet butikk nummer 23. Den ligger på Hennes i Vesterålen. Drivere og
initiativtakere er June Nicolaisen og Lillian Kornbakk.

Snarkjøp nummer 23

Per Eivind Vik, som driver kjeden sammen med
Geir Inge Vik, har tidligere uttalt at målet er å
komme opp i 100 butikker innen 20. Det står
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5748 likerklikk

Likt

Den nye nærbutikkjeden Snarkjøp åpnet nylig butikk nummer 23. – Vi regner med åpne en
rekke nye butikker i år. Pågangen er veldig stor, spesielt fra Matkroken-butikker, forteller Per
Eivind Vik i Tank Snarkjøp til Handelsbladet.
Som du har lest i Handelsbladet tidligere, ble Tank i
2011 etablert som en felles kjede for
sesongbutikker med utgangspunkt i drivstoffsalg.
Det startet på Sørlandet, men interessen var såpass
stor over hele landet at kjeden raskt ble
landsdekkende, og for snart to år siden ble Tank
Snarkjøp etablert som en egen nærbutikkjede.
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fortsatt fast, og foreløpig er de på god vei.
Snarkjøp åpnet nylig butikk nummer 23, og ﬂere vil
komme til i løpet av året.
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Butikkene kommer stort sett fra Norgesgruppen,
tidligere Nærbutikken som har gjort eierskifte, og i det siste fra Matkroken.
– Vi får jevnt henvendelser fra butikker som ønsker å bli med. Noen
nyetableringer og noen fra andre kjeder som vil være med. Tidligere
Matkroken-butikker henvender seg mye om dagen. 10-12 butikker per år er
det vi for tiden har kapasitet til å ta imot, sier Per Eivind Vik til
Handelsbladet.

Stort potensial
Totalt i Tank og Snarkjøp er det nå 52 medlemmer. Vik tror potensialet er
stort for kjeden.
– Etter mitt syn har vi det beste konseptet for mindre dagligvarebutikker på
grunn av friheten vi gir til kjøpmannen. Vi tror det er den eneste måten for
en liten butikk å klare å overleve på, at de selv får bestemme hva de skal ha
i sin butikk, til hvilken pris, og uten påtvungne tapsvarer. Vi er ikke, og skal
aldri bli, en styrende kjede med krav til pris, tilbud og sortiment. Vår rolle
skal heller være en hjelpende hånd og sparringspartner, sier Vik.
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– Det eneste som begrenser veksten er alle butikkene som egentlig vil over,
men som ikke kan på grunn av avtalen de sitter på. Flere har en
oppsigelsestid på hele fem år, sier Vik.
Snarkjøp-kontraktene er 5-årsavtaler med en oppsigelsestid på 6 måneder.

Fra 3-12 millioner
Snarkjøp-butikkene ligger spredt utover hele Norge, fra Lyngdal lengst sør,
til Arnøyhamn i Nord-Troms. – For tiden er interessen størst i Nord-Norge
og på Vestlandet, forteller Vik.
Butikkene varierer fra 3-12 millioner i omsetning.
– Hvordan har salgsutviklingen vært for butikkene som har omproﬁler?
– Det er litt for tidlig å konkludere omsetningsutviklingen og/eller resultater
enda da veldig mange av dem ikke har hatt et helt driftsår som Snarkjøp
ennå, sier Vik.
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Har du full oversikt over
kjedenes andeler av
totalmarkedet?
Vet du hvor de forskjellige
kjedene hører hjemme?
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og kjedetilknytning?.
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