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Hvert år gjennomføres det innkjøpsforhandlinger mellom NorgesGruppen og
de største leverandørene. NorgesGruppen ønsker gjennom forhandlingene å
sikre det mest spennende og attraktive sortimentet i markedet til lavest
mulig innkjøpspris.
Forhandlingene er avgjørende for at Norges-

fokus på hvilket sortiment og nyheter som

Gruppens butikker skal kunne tilby det

skal tilbys forbrukerne i NorgesGruppens

sortimentet forbrukerne etterspør til

butikker. Til grunn for sortimentsvalgene

konkurransedyktige priser innenfor både

ligger grundige analyser av forbrukerdata,

supermarked-, nærbutikk- og lavprissegmentet.

spisevaner, forbruker-innsikt og trender. Det
er viktig for NorgesGruppen å forstå

ê

Total sett har
NorgesGruppen 1120
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NorgesGruppen kommer godt ut når leverandørene evaluerer kjedene
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Kategori Innkjøp i NorgesGruppen har som

NorgesGruppen gjennomfører felles infor-
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samarbeidsorienterte og faktabaserte kunde-
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Dette mener NorgesGruppen

Hva avgjør om leverandørenes
produkter havner i butikkene?
NorgesGruppen bruker store
ressurser på å sikre det mest
attraktive vareutvalget for å få
forbrukerne til å velge våre
butikker. Pris og lønnsomhet på
varene er viktig, men vel så viktig
er om forbrukerne faktisk ønsker
å kjøpe varene som tilbys og om
det totale vareutvalget
differensierer NorgesGruppens
butikker.

• NorgesGruppen mener at forhandlinger bidrar til å begrense leverandørenes mulighet
til å ta ut økte priser mot forbrukerne*. Prisene i butikk ville vært høyere om ikke
NorgesGruppen hadde hatt mulighet til å forhandle økte rabatter og reduksjon
av meldte prisøkninger.
•

Innkjøpsforhandlingene gjennomføres for å sikre at NorgesGruppens butikker kan
tilby forbrukerne det mest spennende og attraktive sortimentet i markedet til lavest
mulig pris.
*Dette underbygges blant annet på side 15 i artikkelen Vertikale relasjoner av Niels Henrik Mørch
von der Fehr, 2012.
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