Kørekort til Detailhandlen
Vil du lære mere om afsætning af lokale varer via detailhandlen?

Så er et detailhandelskørekort fra Coop Danmark A/S lige noget for dig.
Vi har inviteret en lang række eksterne og interne specialister fra nogle af de
afdelinger i Coop, som du normalt ikke hører om. De vil dele deres viden med dig
så du er bedre klædt på til at håndtere de udfordringer, som naturligt følger med
når man skal afsætte produkter igennem en virksomhed med 1200 butikker,
300.000 m2 lager, et indforstået sprog og utallige systemer. Du vil få et indblik i og
forståelse for Coop som virksomhed, men også hvad det kræver, at udvikle et
produkt, der skal klare sig på markedsvilkår.

Sted: Seminaret foregår på Coops hovedkontor: Roskildevej 65, 2620 Albertslund
Tid: Torsdag d. 6. oktober fra klokken 09.00-16.30.
Vi sørger for kaffe/the/vand og frugt/snacks samt frokost.
Deltagergebyr: 500 kr.
Tilmelding senest d. 23. september 2016 til: hanna.schaldemose@coop.dk

Program d. 6. oktober 2016
9.00-9.30

Velkomst og introduktion til Coop og Lokal vare konceptet i Coop.
Lokalvarechef :Christian Christensen
Lokale varers vej igennem Coop og ud på hylderne
Proces konsulent i Lokale Varer: Hanna Schaldemose

9.30-10.00

Hvilke krav skal man opfylde som lokal leverandør til Coop?
Hvor kan man finde rådgivning til at finde vej igennem lovgivning,
emballage og mærkningsregler?
Kvalitetschef i Coop: Karin Frøidt

10.00-10.15

Indkøb af emballage gennem Coop.
Indirekte Varer: Anne Katrine Thorgaard

10.15-10.45

Hvordan laver jeg stregkoder?
GS1: Erik Søgaard

10.45-11.00

PAUSE

11.00-11.30

Hvordan fungerer Coops logistiksystem og hvad skal man have
styr på når man leverer til Coop?
Logistikchef: Lars Svinth Thomsen

11.30-12.00

Hvad skal der til for at få sine produkter ind i fast sortiment?
Kategorichef: Claus Adelgaard

12.00-12.30

Udvikling af produkter- hvad virker?
Kok: Claus Holm

12.30-13.15

FROKOST

13.15-13.45

Hvad er godt emballagedesign?
Grafiker: Peter Reimer

13.45-14.15

Hvilke muligheder har jeg for at få tilskud til udvikling?
Innovationsfonden/GUDP: Søren Jensen

14.15-14.45

Produktudvikling og Future Lab
Teknologisk Institut: Francisca Listov-Saabye

14.45-15.00

PAUSE

15.00-15.30

Hvilke forbrugertrends ser vi lige nu og i fremtiden?
Innovation og udvikling: Trine Meyer

15.30-16.00

Hvad rører sig i detailhandlen andre steder i Europa?
Ekspert i detailhandlen og forbrugertrends Flemming Birch.

16.00-16.30

Opsamling, spørgsmål og afrunding

