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Danske dagligvare-
butikker er flinke til å
skape aktiviteter også
utenfor lokalene. Her
er det Føtex som invit-
erer til restmarked. Ut-
valget var ikke all
verdens spennende,
men så var prisene der
etter også. Og et
marked er en utmerket
måte å få ryddet på
lageret på.

Dette bildet er tatt ved inngangen til
danske Fakta. Tavlen er en hyggelig
velkomsthilsen til kundene. Butikk-
sjefen er nevnt ved navn og under
kommer hans lovnader og garantier
om lave priser, varer med kvalitet og
andre opplysninger. Et smart og
hyggelig påfunn.

Denne huskelisten, trykket på rekeposen, er blant de bedre vi har sett.
Etter å ha fått rekene får kunden en enkel påminning om hva han eller
hun trenger i tillegg, for å få et vellykket måltid.

Skiltet behøver ikke ha mer tekst enn her. Alle skjønner budskapet. Så
enkelt kan det gjøres.

Pinnene som brukes i kassene for å skille varene fra hverandre på båndet, er også godt egnet som eksponerings-
plass. Her har Safari enkelt og greit trykket opp et budskap på litt stiv kartong. Oppmerksomhetsgraden er mak-
simal.

nBUTIKKRUNDEN SMARTE
IDEÉR - ØKT
SALG

VURDERING:
Ferskvarer

Frukt/grønt

Tørrvarer

Service / kunnskap

Renhold

Orden

Varetrykk

Totalt

E18 snegler seg gjennom Spydeberg
på veien mellom Oslo og Stock-
holm. For de fleste veifarende be-
står Spydeberg av noen få butikker
og en bensinstasjon, undertegnede
inkludert. Beveger man seg deri-
mot litt unna Europaveien, ligger
koselige villaområder og et lite
handlesenter ikke mange meterne
unna. Her hadde også Kiwi etablert
sin butikk i det som virket som et
ganske nytt mini-senter.

Butikken begynte med bleier og
et tørrvaretorg. De kunne knapt
vært mer ulike. Hylla med bleier
var halvtom, mens torget med tørr-
varer så kjempebra ut, med minst
en halvpall av hver variant.

Meierivarene lå som vanlig bak
glassdører. Varetrykket var greit,
men vi hadde ønsket oss en bedre
trimmet avdeling.

Stusselig ferskt
Såpass tidlig på ettermiddagen er
det viktig å ha igjen mye brød. Det
var det på Kiwi, og de ansatte hadde
gjort en god jobb med å fordele
brødet utover hyllene og kurvene
under. Bra!

Butikkens beste avdeling var ov-
erraskende nok frysevarene. To
frysere som begge var godt
trimmet og ordnet opp. Begge var
også fylt opp til randen med varer.
Ikke altfor ofte at man kjøper noe
på impuls i frysevaredisken.

Blant øl og brus var det stikk
motsatt. Lave torg gjemt bak
enorme stabler med potetgull, var
sufflert av bruskjølere som burde
vært fylt opp for lenge siden. Like-
ledes var ølkjøleren et trist skue, da
pappen florerte og det var altfor lite
varer i den. Trist!

Alt av ferskvarer lå i en lang
kjøler langs veggen. Ufattelig trist
og uten enhver form for varetrykk.
Her var det vanskelig å bli inspirert

til å finne seg både middag og på-
legg. 

Frukt og grønt var viet god plass
i butikken. Avdelingen var meget
ryddig og bordene og skuffene var
lette å orientere seg i. Dog var det
manglende varetrykk som gjorde at
avdelingen manglet det siste lille.
Ellers en helt grei avdeling. 

Tørrvarene ble en todelt affære,
mens hyllene for det meste fremsto
som mer eller mindre utrimmet,
var torgene det stikk motsatte.
Samtlige var høye, ryddige, og med
masse varer. Akkurat slike torg som
selger. Bra!

Da vi omsider kom til kassene
luktet det nyansatt lang vei. En ung
kasserer med et eldre medlem av
personalet hengende over seg. Det
gikk heller ikke så veldig fort å få slått
inn varene, og køen vokste bak oss.
Da var det den nyansatte som tok
ansvar og ringte på en kasserer til.
Selv om stressfaktoren sikkert var
ganske god, hadde hun nærvær nok
til å smile, si hei, spørre om både
pose og kvittering, før hun ønsket
oss en god dag videre. Alt i samme
hyggelig og god tone, med alle kund-
ene vi observerte. Trivelig avslutning
for oss, og en god start for en annen. 

Kiwi Spydeberg bød på få høyde-
punkter, men heller middels nivå
med et par lavpunkter. Mot slutten
var det derimot servicen vi skulle
huske. 

KIWI
SPYDEBERG
Onsdag 18. august kl 16.45

SISTE:
Lavpris:

Rema Ski
Åsenveien, Ski 

Kiwi Heer
Drøbak

Kiwi Skedsmokorset
Husebyvn, Skedsmokorset

Kiwi Gjøvik 
Strandgata, Gjøvik

Joker Holmlia 
Hallagerbakken, Oslo

Fullsortiment:

Meny Begby 
Gamle Fredrikstad

ICA Maxi
Åssiden i Bergen

Spar Skreia
Peter Aas Dagligvare, Skreia

ICA Hasle Torg
Oslo

Ultra Drammen
Grønland, Drammen

Nyansatt ho


