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Danske dagligvarershoppere er illoyale over for deres indkøbssted. Ingen 
af de danske dagligvarekæder kan bryste sig af at have sine shoppere for 
sig selv. Hele 94% af de shoppere, der handler i en Coop butik har haft lige 
så mange indkøbsturer i en butik ejet af Salling Group. Men hvad betyder 
dette? Sammen med GfK og Quantic giver vi dig indsigt i dette samt indsigt 
i, hvem der har taget de nyeste trends til sig, hvem er de, og hvilke kæder 
har bedst fat i dem, og er det også de forbrugere, der har en holdning til 
plast-agendaen?

Der er mulighed for at parkere i parkeringskælder ved Kulturhuset på 
Dirch Passers Allé.
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Hvad driver shopperen?
Camilla Winther, GfK
Med den trafik der er mellem de danske dagligvarekæder, er 
det naturligvis vigtigt at følge, hvad der driver shopperen for at 
forstå vækst for en kategori i en kæde. Du får indblik i danskernes 
købsadfærd, og bliver klædt på til at tage dialogen med din 
indkøber/kategorichef.

Velkomst og præsentation af program
Lars Danielsen, Markedschef, MLDK 
Mærkevareleverandørerne

Registrering & morgenmad

Få de seneste highlights inden årsforhandlingen
Lars Danielsen, MLDK Mærkevareleverandørerne
Vi sætter fokus på de elemeter, der er væsentligst at have styr på 
inden årsforhandlingerne går i gang.

Hvem er forbrugeren af de nye madtendenser?
Lars Fiskbæk, Quantic
De tre madtendenser vegetarisk, vegansk og kødfri vokser og 
ændre forbrugernes livsstil, og derfor må producenter gøre sig 
overvejelser om, hvilken indvirkning det har på forretning. Du 
får indsigt i, hvad du bør vide for at forstå vækstpotentialet af 
tendenserne samt indsigt i, hvilke forbrugere der har fokus på 
plast-agendaen, og hvor de handler.
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Dagens program

Kl. 09.00 - 09.10

Kl. 08.30 - 09.00

Kl. 09.10 - 09.50

Kl. 09.50- 10.15

Kl. 10.15 - 10.30


