STORESUPPORT SOLUTIONS
SORTIMENTSREVIDERING
Sortimentsrevidering skapar lönsamhet och ökad försäljning genom att rätt produkt står på rätt plats och med rätt pris.
Du frigör tid för era säljare så de kan fokusera på sälj och kundmöten genom att vi sköter sortimentsrevideringen. Vi
jobbar efter era planogram eller hjälper er strukturera sortimentet efter er försäljningsstatistik. Lönsamma produkter
får den plats de förtjänar, hyllvärmare åker ut och nyheter får fart snabbare genom att de blir visuella. Vi rapporterar
jobbet med före- och efter bilder samt samlar in annan viktig data som du vill veta. Vill du ha koll på vad som händer i
realtid så får du det genom en länk rätt in i vårt rapporteringssystem.
SORTIMENTSREVIDERING INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR
Planogramuppdatering
Nyheter in i hyllan
Återrapportering
PLANOGRAMUPPDATERING – Vi plockar om varorna i hyllan
efter nya uppdaterade planogram. Vi ändrar/flyttar hyllor och byter
etiketter. Vi ser till att det är välfyllt och att rätt vara är exponerad på
rätt plats. Vi arbetar snabbt, vant och effektivt.
NYHETER IN I HYLLAN – Vi gör plats i hyllan för nyheter, plockar
ner de gamla produkterna och sätter upp prisetiketter. Vi placerar
produkter snyggt, tydligt och enligt planogram.
ÅTERRAPPORTERING – Du får en länk skickad till dig där du kan
se både före- och efter bilder, samt resultat.

Effektiviserar arbetet för
Säljare, butikschefer och
Planogramansvariga.

vi säkerställer att
revideringen blir gjord
i tid!

OM STORESUPPORT
Storesupport startades år 2000 och är ett privatägt tjänste- och bemanningsföretag för
detaljhandeln. Vi har idag 1200 verksamma konsulter och 56 tjänstemän på våra
kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar rikstäckande och låser oss inte
till storstäderna. Med vårt systerbolag i Kanada har vi en spännande insyn på den
trendsättande nordamerikanska retailmarknaden.

Stockholm 08-44 80 700

Göteborg 031-743 82 90

Malmö 040-671 41 90

Öka försäljningen
med välfyllda och rätt
exponerade hyllor!

EXEMPEL PÅ KUNDER
Blomsterlandet
Granngården
Jula
K-Rauta
Ahlsell

www.storesupport.se

Åhléns
Rusta
Arla
Löfbergs

info@storesupport.se

