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vi skräddasyr uppdraget 
för att tillgodose ditt 
unika behov!

Vi garanterar effektivitet 
och ett professionellt 
utförande.

Genom effektiv data-
insamling får du tillgång 
till viktig marknadsdata 
och djupa insikter, direkt 
från fältet.

OM STORESUPPORT
Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Koncernen startades år 2000, omsätter 
400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Huvudkontoret är i Solna, Stockholm.  

STORESUPPORT BRANDS – MERCHANDISE
Storesupport Brands – Merchandise är tjänsten för dig som har behov av produktexponeringar ute hos dina 
kunder i detaljhandeln. Oavsett  om det är långsikti gt eller under en kortare kampanjperiod, arbetsleder vi hela 
processen. Vi följer dessutom upp arbetet åt dig konti nuerligt genom en förbestämd eller behovsspecifi k digital 
rapporteringsprocess med fotodokumentati on.

MED BRANDS MERCHANDISE FÅR DU ALLTID

MERCHANDISE ERBJUDER

Tillsätt ning enligt den kravprofi l som vi gemensamt tar fram i 
dialog med våra rekryteringskonsulter.

Konsulter som utf ör arbetet iförda arbetskläder enligt vår 
överenskommelse.

Återrapportering.

Varuplock och plockteam
Merchandise
Säljande Merchandiser

VARUPLOCK OCH PLOCKTEAM – Tjänsten för dig som behöver 
hjälp med att  se ti ll att  dina varor fi nns uppackade och att  säljytan 
är väl påfylld. Vi kan även ti llhandahålla defektering. Vi plockar alla 
förekommande varor i detalj- och dagligvaruhandeln. 

MERCHANDISE – Tjänsten för dig som behöver hjälp med att  
se ti ll att  dina varor fi nns uppackade och att  säljytan är väl påfylld. 
Här får du också hjälp med byte av kampanjmaterial, att  bygga
 exponer ingar, framställa planogram och/eller en check på att  
priseti kett er, rabatt kuponger och pushers är aktuella. Vi plockar 
alla förekommande varor i både detalj- och dagligvaruhandeln.

SÄLJANDE MERCHANDISE – Samma upplägg som 
Merchandise men med ti llägget att  vi säljer in och tar ordrar 
för kommande varu påfyllnad och kampanjer. 


