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Tilgjengelighet
Sortiment
Utsolgt situasjoner
Kategori
Facing
Omløpshastighet
Strategi
Trend
Økt fortjeneste
Økt omsetning
Merkevare
Økt synlighet
Med så mange input blir beslutningsprosessen uoversiktlig
Beslutningen om hvilke varer tas derfor
ofte ut i fra følelser og forventninger

Hvorfor Space Management?
Hva skjuler seg bak uttrykket
Space Management?
Begrepet dukket opp på
begynnelsen av 80-tallet som
et nytt styringsverktøy for
detaljhandelen. Space
management - eller
hylleadministrasjon som er det
nærmeste norske ordet - dreier
seg enkelt og greit om optimal
utnyttelse av det salgsarealet
man har for å oppnå best
mulig lønnsomhet.

Kunden bestemmer
Når vi jobber med space
management tar vi
utgangspunkt i hva kundene
faktisk har kjøpt i den enkelte
butikk ut fra sine preferanser
til merker, størrelser med mer.
Det betyr at målet med space
management ikke er å snu opp
ned på forbrukernes valg, men
tilpasse butikken bedre til
deres preferanser. På den
måten får vi en mer
kundetilpasset og effektiv
butikk og dette gir igjen økt
lønnsomhet.

Hva kan vi tilby?

Space Management er en
prosess hvor man gjennom
butikkanalyse sikrer at
butikken har
• riktige produkter
• riktig plass
• riktig antall

Analysearbeid
Spesialutvikle modeller
Lage grunnlag til riktig vareplassering
Behjelpelige med hylleetiketter og hyllekantlister
Oppfølging i butikk
Bistand ved ombygging

For å optimalisere den
samlede inntjening og
redusere håndteringskostnader så vel som
lagerkostnader

Opptegning av
hyller og produkter

Måle
resultater
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Legge inn salgstall/analyse

Arbeidsprosessen
er kontinuerlig

Vareplassering/
nytt sortiment

