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Att flytta en vara och hitta 
en sambandsexponering 
utifrån hur kunden tänker 
– i stället för hur butiken är 
planerad – kan ge ett rejält 
säljlyft. Här är tipsen som ger 
dig inspiration till lönsamma 
flyttar.

Flytta varorna – 
tänk som kunden

En enkel flytt kan göra hela skillnaden.  Hos 
City Gross i Höör fanns tidigare kaviartuberna 
traditionellt placerade bland sillkonserverna. 

Sedan testade man den enkla men kreativa 
idén att placera kaviar intill äggen – det 
kunderna förknippar med varan och det som 
oftast står intill på inköpslappen. Den enkla 
flytten gav ett kraftigt säljlyft.

Men all kaviar har inte flyttats; det är några 
av artiklarna som exponeras vid äggen, 
samtidigt som den tidigare placeringen är 
kvar och ger en kombination av permanent 
flytt och kampanjexponering.  Här bredvid är 
tre råd för att komma igång.

VÅGA TESTA!
I grunden handlar det om att lyfta 
blicken från invanda hjulspår 
där produkternas placering 
ofta utgår ifrån vad som är 
effektivast för butiken. De flesta 
butiker har bra central support 
med planogram och säljstöd, 
men det går att göra mycket 
själv. Sprid engagemanget, prata 
och fånga upp medarbetarnas 
idéer. Lyssna på kunderna och 
registrerar frågor. Våga testa, 
om det inte fungerar är det bara 
att ändra!

TÄNK PÅ 
KÖPSITUATIONEN
Det är förståelsen för hur 
kunden tänker som lyfter 
försäljningen. Butiken behöver 
lyfta blicken och se shoppern: 
Konsumenten behöver köpa 
blöjor och barnkläder, men den 
stressade shoppern tänker 
inte i butiksavdelningar utan i 
shoppingbehov och tar tacksamt 
emot möjligheten att köpa båda 
varorna vid samma tillfälle. 
Studier visar att kunderna går på 
”autopilot” och vill att butiken 
underlättar deras inköp.  

UTSE EN 
AMBASSADÖR
Att hitta kreativa samband och 
exponeringar handlar också 
om organsiation. I många 
butiker styrs exponeringarna av 
inköpsansvaret för respektive 
avdelning. Testa att utse en 
ansvarig för att jobba ”på tvären” 
mellan avdelningarna och som 
inte bara får ansvaret för en 
kampanj, utan ständigt arbetar 
för att hitta nya sambandsexpo-
neringar.

Reporter

Kalle Östgren

FOTO: ALINE LESSNER



RAPPORTEN ÄR KNUTEN TILL MARKET PREMIUM-KONTO  
OCH FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. © MARKET.Market ID #4416472 FLY TTA VARORNA – TÄNK SOM KUNDEN  |   2

Här är tio flyttar som 
lyft försäljningen

1 Bitsocker till kaffe. Bitsockret 
står oftast intill strösockret i 

bakhyllan. Flytt till kaffehyllan har 
gett stora volymökningar.

2 Durkslag till pastahyllan. Dubbe-
lexponeringar där durkslag och 

pastagrytor också finns vid pastahyllan 
har gett rejäla säljökningar...

3 Diskborstar till grovkem. …på 
samma sätt som när diskborstar 

och tvättsvampar också exponeras vid 
hyllan för grovkem. 

10 Nutella till sylt. Att flytta nougatpålägget Nutella från bak- till sylthyllan, där 
kunden redan tänker ”pålägg och pannkakor”, har tredubblat försäljningen i 

butiker som testat. 
Och en bonusflytt. …när en butik också exponerade tandborstar i lösgodisavdelnin-
gen blev det en pr-succé som höll på att välta internet!

4 Batterier till leksaker. Att flytta 
batterierna till kassalinjen eller 

sambandsexponera med leksaker och 
andra produkter där de ska användas 
har gett kraftiga säljökningar vid tester.

5 Kalles kaviar till äggen. Att 
exponera kaviar bredvid äggen har 

gett tvåsiffriga säljökningar. 

6 Våtservetter till blöjor. 
En dubbelexponering där 

våtservetter inte bara exponeras i 
hygienavdelningen, utan också intill 
blöjorna, hjälper föräldrarna i deras 
inköp och ökar försäljningen. 

7 Eltandborstar till tandkräm. 
Traditionellt finns eltandborstarna 

i specialavdelningen, men en flytt till 
med tandkrämshyllan ger det naturliga 
samband som kan öka spontanköpen.

8 Majshållare till majskolvarna. 
Under sommaren flyttades 

majshållare och exponerades 
tillsammans med förkokta majskolvar, 
det gav ett säljlyft på 275 procent.

9 Druvsocker till träningshyllan. 
Druvsocker som t ex Dextrosol 

säljer mer i hyllan för tränings- och 
dietprodukter.
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