
– DU KAN NÅ DET ENDNU...

KLAR TIL ÅRSFORHANDLING?



BLIV FORBEREDT
TIL ÅRSFORHANDLINGERNE

Årsforhandlingerne mellem kæder og leverandører 
er i stigende grad en “kontant proces”, og bør være 
baseret på fakta. Det forventes, at du som leverandør 
kender dit marked og har indgående og klare 
indikationer på status og fremtidsudsigter. 

Ultimativt er det bedste udgangspunkt for en god 
forhandling beviserne for, hvor vigtig du som 
leverandør er nu og i den umiddelbare fremtid. 

Vejen frem til at møde forberedt til årsforhandlingerne 
bør baseres på at have frembragt de vigtigste data. 

Vi har for et større antal leverandører fremskaffet 
denne viden og har dermed haft en vigtig rolle i at 
gøre forhandlingerne til en mere ligeværdig proces 
med et bedre slutresultat for begge parter.



6 KRITISKE ELEMENTER AF VIDEN 
TIL BRUG FOR EN

KONSTRUKTIV ÅRSFORHANDLING
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SCANNERTAL
Er et godt udgangspunkt men langt fra nok. Der er behov for 
at få afklaret, hvem der køber dine produkter, hvor mange 
der køber, hvorfor de køber og hvorfor ikke de køber.

MARKED OG KATEGORI
Identificer hvad der driver og motiverer forbrugerne i 
kategorien, samt hvilke barrierer der er.

STYRKEN I DEN ENKELTE KÆDE
Få en konkret forståelse for hvor tyngden ligger i markedet 
og dermed hvilke kæder, der har størst betydning. 

HEAVY, MEDIUM OG LIGHT USERS
Forstå og afdæk om kategorien er heavy, medium eller light 
user drevet. 

FORSTÅ KÆDENS STYRKER, SVAGHEDER  OG MULIGHEDER
Få etableret et “partnerskab” for gensidig forretningsudvikling ved en 
solid forståelse af den enkelte kædes markedssituation, og identificer 
hvordan du som leverandør kan bidrage til øget salg og profitabilitet.

LØBENDE DIALOG MED KÆDERNE  
OMKRING KATEGORIENS UDVIKLING
Få aftalt et antal møder, med henblik på at udvise initiativ for 
løbende at fremme kategoriens udvikling.



SÅDAN SKABER QUANTIC VÆRDI
I DIN DIALOG OG 

FORHANDLING MED KÆDERNE

De fleste virksomheder indsamler store mængder data og informationer. 
Men det er vores erfaring, at det ofte er svært at få data og information 
strømlinet og konkretiseret i forhold til årsforhandlingerne. Det er her 
Quantic kommer ind i billedet.

Det rigtige kommercielle analysegrundlag skaber en langt mere relevant 
og ligeværdig dialog med kæderne.

Quantics analyser giver dig et fuldt overblik over de uforløste potentialer 
i din kategori, samt hvordan disse indfries. Det vil sige konkrete anbefa-
linger på kategori, kæde, produkt og segment niveau.

Typisk identificerer vi kommercielle potentialer indenfor 6 områder:

1

2

3

4

5

6

TOPLINJE

BUNDLINJE

EFFEKTIVISERING

OPTIMERET DISTRIBUTION

OPTIMERET PRODUKTSORTIMENT

AKTIVERING AF NYE KUNDESEGMENTER



UDVALGTE REFERENCER

Quantics analyser har skabt et nyt og konkret grundlag, som 
har bidraget til fremtidig strategi og produktudvikling.

Anbefalingerne har været kommercielt funderet og har sikret, 
at vi sammen med de enkelte kæder har kunnet udarbejde nye 
projekter, som har værdi for Bisca og for vores kunder.

Fremadrettet har vi en stærk indsigt i, hvordan markedet 
kommercielt er forankret i forhold til segmenter, produkter og 
selvfølgelig de enkelte kæder”.

Tina Møller
Director of Marketing & Innovations

Bisca A/S

Holdet bag Quantic leverede klare, tydelige anbefalinger 
og konklusioner, som blev anvendt og var medvirkende 
til at Linie Aquavit voksede i både volumen og værdi i en 
faldende kategori”.

Mikkel Kæregaard Olsson
Marketing Director

Pernod Ricard Norway (tidl. Area Manager Arcus)

I samarbejdet med Quantic fik vi en detaljeret indsigt i Cocios 
forbrugere, deres syn på vores produkter samt en forståelse af 
udfordringerne og mulighederne i de enkelte kæder.

Alt i alt, essentiel strategisk viden, som tilmed bidrager til den 
fremtidige produktinnovation”. 

Claus Nørgård Hansen
Brand Manager

Cocio Danmark
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CASES OG RESULTATER

FORMÅL:
Optimering af sortiment og kædeaktiviteter.

RESULTAT:
Identificering af et umiddelbart og uforløst salgspotentiale  
på ca. 17-18 %.

Kunden opererer i en kategori med hård konkurrence, stort 
prispres og meget højt promotion niveau.

Samtidig er det en kategori, hvor kerneforretningen historisk 
set er blevet reduceret over årene. 

Som en naturlig reaktion ønskede kunden at konsolidere sin 
egen forretning, og dermed fokusere på de kæder og segmenter, 
som prioriterer kundens produkter.

På baggrund af en Potentiale Analyse, var det muligt at få  
præciseret i hvilke kæder, der var en overrepræsentation af 
heavy users og hvilke produkter de efterspurgte, men som  
ikke bliver solgt i kæden i dag.

Kunden arbejder i dag målrettet med de enkelte kæder og til-
passer sortiment og promotion strategi til de enkelte kæder.

FORMÅL:
Klarlægge det kommercielle beslutningsgrundlag for en  
genlistning af sortiment i en kæde.

RESULTAT:
Sortiment genlistet – salgspotentiale 75-80 millioner kr. årligt.

Kunden i den pågældende kategori er som så mange andre 
blevet presset ud af enkelte kæder som konsekvens af hård 
konkurrence og privatlabel.

En Potentiale Analyse for den pågældende kunde viste, at  
ca. 35-40 % af kædens kunder specifikt efterspurgte kundens 
sortiment. Samtidig viste analysen, at denne målgruppe var 
villig til at betale 40-50 % mere for det rigtige sortiment. 

Samlet set gik den pågældende kæde glip af et salgspotentiale 
på 75-80 millioner kroner om året.

Resultatet er, at kunden i dag, sammen med kæden, har  
re-introduceret deres sortiment, og at de arbejder frem mod at 
hæve prisen på tværs af kategorien.
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CASES OG RESULTATER

FORMÅL:
At afdække kritiske prispunkter og danne grundlag for  
en fremtidig prisstrategi.

RESULTAT:
Identificering af et pris potentiale på 5-7 %.

I den pågældende kategori har der været en nedadgående 
spiral hvad angår priser og indtjening. Kategorien er derfor 
presset og bliver naturligt nedprioriteret af kæderne. Ved at 
klarlægge forbrugernes indkøbsvaner, holdning til kategorien 
og deres faktiske prisopfattelse, var det muligt at identificere, 
om der var mulighed for at arbejde med en mere progressiv 
prisstrategi.

Resultaterne viste, at en meget stor del af kategorien er drevet 
af højfrekvente heavy users, som hovedsageligt køber ind på 
enkelte varianter. Med andre ord er det et segment, som ikke er 
prisfølsomt.

Samlet set udgør heavy usernes omsætning mere end 60 % af 
kategoriens værdi.

Kunden arbejder i dag med en progressive prisstrategi, som har 
fokus på profitandel fremfor ”kun” markedsandel.

FORMÅL:
Effektivisering af det eksisterende salg – identificere  
nøgle KPI’er for kategorien.

RESULTAT:
10 % af forbrugerne står for 65 % af omsætningen.
Identificering af vækstprojekter med de enkelte kæder.

Kunden opererer i en kategori, der arbejder med ganske små marginer, 
og kategorien bliver naturligt nedprioriteret af kæderne.

Formålet med analysearbejdet var at få indsigt i hvordan kategorien 
kan drives mere effektivt, og hvordan der skal arbejdes med kategorien 
fremadrettet.

Resultatet viste med al tydelighed, at 65 % af omsætningen er genereret 
af et heavy user segment, der kun udgør 10 % af forbrugerne i kategorien. 
Derfor var første skridt at få klarlagt, i hvilke kæder disse forbrugere 
handler. Sekundært at forstå hvilke motivationer og barrierer mål- 
gruppen havde for at købe mere eller oftere.

Efterfølgende har kunden sammen med de enkelte kæder identificeret 
specifikke projekter til at udvikle kategorien gennem heavy users i  
kategorien. Det har blandt andet medført introduktion af nye varianter 
og koncepter.
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KORT OM QUANTIC OG 
OM HVORDAN VI SKABER VÆRDI

Vi er en analyse- og rådgivningsvirksomhed med 100 % forretnings-
mæssigt fokus. Vort dedikerede fokus er, at definere de handlinger 
og initiativer, der skal til for at skabe resultater.

Dette gør vi med udgangspunkt i de data, som viser vejen til uforløste 
potentialer. Vi har sparet vores kunder for rigtig mange penge, og 
samtidig tilført merværdi i kategorien.

Vi tror på, at “alt afhænger af øjnene der ser”. Med andre ord er det 
afgørende, at man også har prøvet at sidde på din side af skrive-
bordet. Vores rådgivere kender FMCG verdenen indgående og kan 
relativere udfordringer og mulige veje til løsninger/handlinger.

Så det er os, du skal samarbejde med, når der er behov for at:

Øge salget

Øge bundlinjen

Rekruttere flere kunder 

Produktudvikle

Identificere hvilke distributionskanaler der er mest effektive 



NEXT STEP

Vi fremlægger konklusioner og anbefalinger og bliver her enige 
om, hvilken information der skal forberedes til de enkelte kæder.

Sammen gennemgår vi det udarbejdede materiale til de enkelte 
kæder. Derefter aftales det hvilke møder, der er nødvendige for 
den enkelte kæde, og på hvilke møder Quantic eventuelt deltager.

Ring til Daniel Soren hos Quantic på tlf. 40919966 og aftal det første møde.

Vi evaluerer dit nuværende datagrundlag og sætter os ind i din 
specifikke markedssituation. Herefter prioriterer vi sammen, hvad 
det nuværende datagrundlag skal suppleres med.
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SPØRGSMÅL OG SVAR

HVAD KAN I SOM “DE ANDRE” IKKE KAN?
Vores fokus er den anbefalende del af enhver analyseindsats. For at investeringen skal være pengene og tiden værd, 
kræver det evnen til at kunne “relativere” de indsigter, der frembringes, og oversætte dem til handling.  
20 års FMCG erfaring fra din side af skrivebordet, gør os i stand til at gøre præcis det.

VI HAR MASSER AF DATA, HVAD SKAL VI MED MERE?
Det er en stor fordel, at du i forvejen har data til rådighed. Spørgsmålet er nærmere, om du i dag har de data, som kan 
skabe den største værdi og relevante indsigter, og hvorledes dine eksisterende data kan kombineres med nye relevante. 

HVAD ER JERES KONKRETE ERFARING MED KÆDEFORHANDLINGER?
Den er betydelig. Vort analysearbejde har i flere tilfælde været med til at liste og genliste produkter i udfordrende  
kategorier, og dannet grobund for nye samarbejder mellem kæder og leverandører.

HVAD KRÆVER DET AF OS?
Ikke andet end gennemgang af historik og udfordringer samt en fælles afdækning af, om der er eksisterende data/analyser 
til rådighed som kan anvendes som supplement til Quantics.

INTERESSANT, HVORDAN KOMMER VI VIDERE?
Lad os på et kort og uforpligtende møde, vise dig eksempler på hvilken viden vi kan levere, og hvordan den konkret kan 
skabe værdi i forbindelse med årsforhandlingerne, såvel som på et mere generelt plan.

Ring til Daniel Soren hos Quantic på tlf. 40919966 og aftal det første møde.



LAD DINE UDFORDRINGER
BLIVE VORES

Kontakt Quantic for et  uforpligtende møde i relation til dine kommende 
årsforhandlinger, eller for en opgave af mere generel karakter.

Daniel Soren 
CEO/Partner
Tlf. 40919966
dso@quantic.dk
  

Lars Fiskbæk 
Partner
Tlf. 22795947
lfi@quantic.dk
  

Peter Siestø Brockdorff 
Partner
Tlf. 40839966
pbr@quantic.dk

Quantic
Rosenkæret 11C
2860 Søborg
www.quantic.dk


