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Guidens baggrund og mål

I 2016 mødtes en række fødevarerelaterede virksomheder og organisatio-
ner for at drøfte udfordringer og muligheder på foodservice markedet i for-
hold til at styrke afsætningen af lokale økologiske fødevarer. Hvor kunne 
der med fordel sættes ind, hvis man skulle stimulere udviklingen i hele 
værdikæden fra jord til bord? Her blev bl.a. formuleret et fælles ønske om 
at styrke kendskabet til markedets muligheder og krav hos minde produ-
center af økologiske og lokale fødevarer. Denne guide er udviklet af Land-
brug & Fødevarer, med støtte fra Fonden for økologisk landbrug (FØL), som 
ét af flere tiltag til at imødekomme en stigende efterspørgsel efter lokale, 
økologiske produkter.

Materialet henvender si g således først og fremmest til mindre leveran-
dører, især inden for økologiske og lokale fødevarer. Der kan være tale 
om virksomheder, som allerede er etablerede, men endnu ikke har set 
eller forløst deres potentiale på foodservice markedet. Eller det kan være 
ny-etablerede og iværksættere, som endnu ikke er kommet på markedet 
med deres produkter, men hvor salg til foodservice kunne være en relevant 
måde at starte op på. Andre vil dog også kunne få glæde af guiden.

Indholdet baserer sig primært på input fra erfarne aktører fra hele værdi-
kæden: Fødevareleverandører, grossister, restauratører, kantineoperatører, 
fagspecialister og forretningsudviklere, som har praktisk erfaring med 
foodservice markedet. Det er umuligt at komme omkring alle aspekter af 
salg og markedsføring af fødevarer til foodservice, men vi har bestræbt os 
på at udvælge nogle af de indsigter, som vi tror du som (kommende) leve-
randør vil kunne have mest gavn af. 

Vi håber du får glæde af guiden!
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Salgsmulighederne på 
foodservice markedet
Hvad er foodservice?
Foodservice er en fælles betegnelse for tilberedning og servering af måltider uden for hjemmet. Mar-
kedet inkluderer således hoteller, restauranter og caféer (også kaldet HoReCa), catering, kantiner, in-
stitutionskøkkener og lignede steder, hvor der bliver lavet mad uden for husholdningernes fire vægge.
Danske forbrugere lægger i gennemsnit godt og vel en fjerdedel af deres forbrug af fødevarer i food-
service-sektoren, svarende til et samlet forbrug på ca. 33 mia. kr. (2015). Dertil kommer det forbrug, 
som udenlandske turister lægger her. Dagligvare- eller detailmarkedet, som forsyner husstandende 
med fødevarer – dvs. supermarkeder, specialhandel, netbutikker o.l. – står med ca. 88 mia. dog stadig 
for størstedelen af fødevareforbruget.
At sælge fødevarer til foodservice markedet adskiller sig på flere måder fra at sælge fødevarer til 
detail-markedet. Der er f.eks. andre krav til emballage, service og levering. Ligesom måden at sælge og 
markedsføre sig på er anderledes.

Et marked i vækst
Grundlæggende findes der allerede en overflod af fødevarer, og forbrugerne kan ikke spise meget 
større mængder end de allerede gør. Dette, kombineret med en hård priskonkurrence betyder, at 
supermarkederne oplever en meget lav vækst i det samlede salg af dagligvarer. Så selvom detailmar-
kedet er større end foodservice markedet, vil nogle hævde, at det er sværere at slå igennem på detail, 
f.eks. med lokale, økologiske fødevarer – fordi kampen om hyldepladsen er hårdere.
Foodservice markedet er derimod i vækst. På blot ti år er forbruget pr. husstand på ’udespisning’ mere 
end fordoblet (114 pct. fra 1995 til 2015). Årsagerne til væksten kan til dels forklares med den gene-
relle velfærdsstigning, som giver forbrugerne et større økonomisk råderum. Et råderum, som i stigende 
grad anvendes til at købe oplevelser – herunder ikke mindst mad-oplevelser. Samtidig har de senere 
års boomende, gastronomiske udvikling, herunder bølgen med det nordiske køkken, og et væld af nye 
spisesteder i slipstrømmen, øget udbuddet markant. Sammen med en enorm mediemæssig fokus på 
de gode restauranter og kokke, er det blevet trendy at spise ude. 
Også den øgende efterspørgsel efter convenience – de nemme løsninger – kombineret med et større 
udbud af prismæssigt tilgængelige spisesteder i alle mulige formater, gør det attraktivt for flere at 
spise ude - også til hverdag. Vi er på vej mod en ny spise-ude-kultur i Danmark. Måske varer det ikke 
så længe endda, inden det meste, af den mad vi indtager, tilberedes og serveres uden for vores hjem? 
Som fødevareleverandør udgør det en god markedsmulighed, hvis man forstår at udnytte den.

En udviklingsplatform
Store dele af foodservice markedet er fragmenteret, dvs. består af mange små virksomheder – indivi-
duelle restauranter, caféer o.l. Nogle vil hævde, at det gør det besværligt at nå bredt ud på markedet 
med sine fødevarer – andre, at det giver mulighed for at starte småt. At det er nemmere at skabe et 
samarbejde med et mindre antal madsteder, som passer til den lille virksomheds forsyningsevne og 
udviklingsstadie, end det er tilfældet med detailmarkedets supermarkedskæder.
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Flere fødevarevirksomheder fremhæver desuden, at de professionelle madlaveres faglighed og inte-
resse for deres leverandører, gør foodservice til en god lære- og udviklingsplads. Her kan producenter 
med den rette indstilling få konstruktiv feedback, møde åbenhed over for nye produkter – og måske 
lidt større tålmodighed og samarbejdsvilje fra kunden.
Endelig kan restaurationsmarkedet være et godt sted at skabe sig en kvalitetsprofil, bl.a. fordi kokke-
nes brug af dine produkter af mange anses som de professionelle madlaveres anerkendelse af netop 
dine produkter. Mange gæster lader sig endvidere inspirere af den mad og de drikkevarer, som de op-
lever på restauranterne, og efterspørger dem, når de (senere) bliver tilgængelige hos forhandlere, hvor 
de selv kan købe dem. I vin- og spiritusbranchen taler man således om, at on-trade (barer og restauran-
ter m.v.) er en meget vigtig faktor for at drive salget frem i off-trade (butikker o.l.).
For nogle kan det således være en god idé, at lægge ud med at levere til foodservice markedet, og i 
dialog med nogle få kunder her, udvikle sine produkter og klargøre sin virksomhed til at gå bredere ud 
– måske endda på dagligvaremarkedet.
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  Case: HindsholmGrisen
Vi har en ambition om at lave noget af det bedst mulige kød. At gøre tingene på nye 
og bedre måder til gavn for dyrevelfærden og menneskevelfærden. Det er vigtigt for 
os, at vores kunder sætter pris på det, vi laver. Det er faktisk derfor, vi laver det vi gør!

Da Poul Nielsen slagtede sin allerførste Hindsholm-grise, inviterede han en lille hånd-
fuld kokke til at bedømme sine produkter. Pouls grise var anderledes end dem, man 
ellers kunne få. Det var en særlig racekombination, de fik andet foder og andre for-
hold end de fleste grise – og fedtlaget var betydeligt større. Det var nervepirrende, 
for måske kokkene slet ikke kunne lide, hvad de smagte? Det kunne de heldigvis – og 
Poul skabte på den måde allerede de første ’ambassadører’ for sine produkter på 
markedet.

Herefter var Poul gennem mange overvejelser omkring salgskanaler og distribution. 
Skulle han fokusere på foodservice markedet, eller skulle han (også) gå i detail? Skulle 
han selv stå for salg og distribution til kunderne, eller indgå samarbejde med en gros-
sist?

Han valgte at holde forretningens fokus på foodservice markedet, hvor Hindsholm-
Grisen blandt kokke og andre professionelle madlavere i dag er kendt som noget af 
det bedste kød fra gris, der kan opdrives. Siden er der kommet eget mikro-slagteri til, 
og der fra en række forædlede produkter.

Poul valgte også selv at stå for distributionen af sine produkter. Han vurderede, at 
han på den måde bedst kunne skabe de tætte relationer til sine kunder, som han 
gerne ville have. Gennem den direkte og hyppige kontakt, kunne han bedst sikre, at 
de fik det produkt og den service de forventede. Og at han fik feedback og idéer til 
forbedringer og nye produkter med hjem. Det har han holdt fast ved.

Med nogle af restauranterne har Poul i dag et særligt tæt samarbejde. Sammen 
udveksler de idéer og udvikler nye produkter, som passer særligt til restauranternes 
behov – og giver nye produkt- og salgsmuligheder for HindsholmGrisen. Desuden bli-
ver samarbejdet og de resultater, der kommer ud af det, til gode historier, som styrker 
både kundernes og virksomhedens omdømme.

HindsholmGrisen er i dag blevet et stærkt varemærke for kvalitetskød. Og virksom-
heden har skabt en bred og loyal kundeskare blandt restauranter og andre madste-
der, som lægger mere vægt på spisekvalitet end pris. Grundlaget er lagt med fokus 
på foodservice markedet og egen distribution. Men hvis virksomheden skal vokse 
yderligere, skal der måske åbnes op for andre markeder, produkter og salgskanaler? 
Det må tiden vise.
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En mulighed for økologiske og lokale fødevarer
Der er forskel på, hvad foodservice operatørerne efterspørger og lægger vægt på, når de vælger leve-
randører.  Det afhænger bl.a. af typen af gæster, køkkenfaciliteterne og stedets profil m.m. Generelt 
ses dog nogle af de samme tendenser som på det øvrige fødevaremarked og blandt forbrugerne – som 
jo er spisestedernes kunder, og som forventer, at deres ønsker også imødekommes, når de spiser ude.
Blandt de vigtigste tendenser i øjeblikket – og måske endnu mere fremover – kan fremhæves mange 
spisesteders ønske om at profilere sig på råvarernes kvalitet, produktionsform og oprindelsessted. 
Fødevarer med lokal oprindelse/sporbarhed eller fra steder med særlige kvaliteter er i høj kurs. Hi-
storiefortællingen om det enkelte produkt er vigtig, men det skal være en troværdig fortælling med 
substans. Også bæredygtige produktionsprincipper, herunder økologi, er en parameter, som oplever 
stigende betydning på foodservice markedet.
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 Find din vej ind på markedet
Skab det rette kundegrundlag
Det er altid en god idé fra begyndelsen at gøre sig klart, hvilke typer af foodservice-kunder man fore-
stiller sig vil være interesseret i ens produkt. Er det en restaurant, som lægger vægt på den højeste 
kvalitet og mest unikke historie? En Café, som gerne vil servere simpel mad, men ikke har de store 
køkkenfaciliteter? Eller er det en kantine, som lægger vægt på sundhed og variation til frokost? Kan du 
levere volumen nok til at forsyne en kæde af restauranter, kantiner eller hoteller- eller er det bedre for 
dig at starte op med nogle få, individuelle kunder?

Dit produkt vil nok være mere attraktivt for nogle, frem for andre. Find ud af, hvem dine mest rele-
vante kunder er, f.eks. ved at besøge nogle forskellige af dem, og høre hvad de tænker om dit produkt. 
Mulighederne kan ligge andre steder, end du lige forestiller dig, men en god regel kan være at lede 
efter nogle, som deler dit værdigrundlag. Har dine varer f.eks. en lokal og økologisk profil, vil du nok 
finde mere genklang hos restauranter, som også selv ønsker at profilere sig på dette – frem for en 
strømlinet fastfood kæde med andre værdier. 

”Jeg har lagt meget vægt på at skabe relationer til 
kunder, som deler vores værdier. Og at det bliver 
mere et partnerskab end et leverandør-kunde for-
hold. Så forstærker vi hinanden” 

Poul, Hindsholm

Er din leveringsevne begrænset til bestemte sæsoner eller tidspunkter, så har du også bedre mulig-
heder for at få en god samhandel i stand med kunder, hvis køkkenfilosofi stemmer overens med det. 
For spisesteder, som løbende skifter menu efter sæson og råvaretilgængelighed, er det nærmest et 
kvalitetsstempel, når du ikke kan levere mere pga. sæson eller fordi din produktion er begrænset. For 
konceptrestauranten, som kører mere eller mindre samme menu året rundt, kan det derimod være et 
stort irritationselement.

En måde at finde frem til køkkener, som er positive overfor økologiske fødevarer kan desuden være, at 
se efter, om de benytter sig af Det Økologiske Spisemærke, som administreres af Fødevarestyrelsen. 
Spisemærket findes i tre kategorier: Bronzemærket viser, at spisestedet er 30-60 % økologisk, sølv-
mærket 60-90 % og guldmærket min. 90 %. Du kan finde en oversigt over spisesteder, som er tilmeldt 
ordningen her: www.oekologisk-spisemaerke.dk/spisesteder/liste 

Vælg din distributions-strategi
Når du har gjort dig klart, hvem der skal være kunder til dine produkter, melder sig hurtigt spørgsmå-
let: Hvordan skal dine produkter komme frem til kunderne? Et ofte undervurderet spørgsmål blandt 
nye leverandører til foodservice markedet. Men svaret har stor betydning for, hvilke og hvor mange 
kunder, du kan nå. Hvad prisen på dine produkter bliver. Og hvad du kommer til at bruge kræfterne 
på i din virksomhed.

https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/spisesteder/liste
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Grundlæggende skal de fleste afgøre, om de selv vil stå for distributionen af deres produkter ud til 
kunderne – eller overlade denne opgave til andre, f.eks. en grossist. Der er fordele og ulemper ved 
begge valg, og vurderingen må nødvendigvis variere fra leverandør til leverandør. I det følgende frem-
hæves dog nogle overvejelser og guidelines:

HVILKEN DISTRIBUTIONSFORM ER DIN TYPE AF PRODUKT BEDST EGNET TIL?
Hvis dit produkt har forholdsvis lav prismæssig værdi pr. leverance og ikke anvendes hyppigt i meget 
store mængder af kunderne – det kunne f.eks. være en krydderurt – vil der som udgangspunkt næppe 
være økonomi i selv at levere varen direkte til kunderne. Så er det bedre at få produktet om bord på 
en lastbil, som også skal levere en række andre produkter til kunden. På den måde kommer du til 
at dele leveringsomkostningerne med andre leverandører. Det vil sandsynligvis være billigere, også 
selvom du skal betale en grossist for at koordinere arbejdet.
Er der derimod tale om et højværdi-produkt, som kunden gerne vil have leveret i en vis mængde pr. 
gang – det kunne f.eks. være et forædlet kødprodukt – kan det i nogle tilfælde give god mening selv 
at binde an med distributionen. Så kan der nemlig være et stort nok økonomisk spillerum til selv at 
påtage sig arbejdet og omkostningen ved leveringen. Men der vil stadig være en række andre overve-
jelser, man bør gøre sig:

HVOR LIGGER DINE KUNDER, OG HVORDAN FORETRÆKKER DE AT FÅ VARERNE LEVERET?
Nogle kunder foretrækker, at visse af deres varer bliver leveret direkte fra leverandøren. F.eks. fordi de 
ønsker en løbende dialog om råvarerne, for at sikre kvaliteten og udvikle deres menuer, og for bedre 
at kunne formidle en særlig og troværdig historie om maden til deres gæster. 

”Vi vil gerne slippe for mellemled. Det giver noget ekstra-arbejde 
men også nogle konstruktive benspænd, der gør vores mad bedre”
     Niclas, Spisehuset (restaurant)

Hvis du vælger selv at håndtere distributionen, er det vigtigt, at dine kunder ligger i geografisk nærhed 
– af dig, og af hinanden – så du ikke skal bruge for lang tid og for meget brændstof på at komme rundt 
til dem. Ligger de geografisk spredt er det en fordel at få andre, evt. en grossist til at håndtere leveran-
cerne.

Andre kunder foretrækker, at varerne kan bestilles hos nogle bestemte grossister, så de slipper for at 
skulle håndtere for mange samtaler med, og leverancer fra individuelle leverandører. Eller fordi de har 
prismæssigt attraktive total-leverandør-aftaler. Hvad foretrækker de kunder, som du gerne vil have? 

HVAD VIL DU FOKUSERE KRÆFTERNE PÅ?
Valg af distributionsform kan have en helt afgørende indflydelse på din virksomhed. Nogle, især 
mindre fødevareleverandører med en stærk lokal profil, lægger meget vægt den direkte kontakt med 
kunderne. De ser det som en vigtig del af virksomhedens profil – og som en konkurrencefordel ift. 
større leverandører – selv at levere varerne. Det giver dem mulighed for at skabe mere loyalitet hos 
kunderne, opnå mere feedback, som kan bruges til forbedringer og produktudvikling – og det giver 
dem større arbejdsglæde. Men det er også et meget krævende stykke arbejde selv at stå for. Og regner 
man den anvendte tid til selv at stå for distribution, viser det sig nogle gange at være en dyr løsning.
Andre, ofte lidt større og mere vækst-ambitiøse virksomheder, vurderer at de ikke kan nå ud til det 
nødvendige antal kunder på en effektiv måde, ved selv at håndtere distributionen. Det overlader de i 
stedet til en grossist. Det giver dem til gengæld mulighed for at vokse hurtigere, og fokusere kræfterne 
på andre dele af deres virksomhed. Når de hermed må give afkald på den hyppige, direkte kundekon-
takt ved direkte distribution – får de måske i stedet frigjort ressourcer til markedsføringsindsatser, der 
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rammer bredere i markedet. Valget afhænger således bl.a. af, hvad du vil med din virksomhed.
For nogle kan det give god mening at begynde med egen-distribution – f.eks. forsyne et lokalt produkt 
til en lokal kundekreds. Opbygge erfaring og udvikle produkterne gennem den direkte kundekontakt, 
for så senere at opskalere virksomheden og indgå samarbejde med en grossist om bredere distribu-
tion. Selvom det ikke nødvendigvis er let, er der umiddelbart bedre muligheder for en sådan vækst-
model på foodservice end på dagligvaremarkedet.

’Jeg synes da det er vældig hyggeligt, når små produ-
center selv kommer og leverer deres varer. Men jeg 
tænker også nogle gange, om de egentlig ikke i ste-
det burde bruge kræfterne på det de er gode til. Og 
det er forhåbentligt at lave gode råvarer til mig...’

Martin Appel, Køkkenchef i Ferrings kantine
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HVILKE KOMPETENCER OG RESSOURCER FINDES I DIN VIRKSOMHED?
En ting er, hvad der på papiret kan virke som den rette distributionsløsning for dig. Men det kan være 
noget andet i praksis. 
Har du købmandsevnerne til at forhandle samhandelsaftaler med grossister, vækstambitionerne og 
lederevnerne til at skabe en virksomhed med bred distribution, og risikovilligheden til at opskalere 
din produktion? Så du kan blive en attraktiv samhandelspartner for de store grossister, og få et godt 
samarbejde med dem.

Har du mere lyst til at skabe en lille, overskuelig virksomhed, med en begrænset, fast kundegruppe, 
som du holder af at besøge, og som kender og holder af dig og det du laver? Så vil mange kunder sik-
kert elske dig for det. Men nogle af de større grossister vil måske betakke sig for at lade dig indgå i de-
res produktkatalog – simpelthen fordi din leveringsvolumen er for lille. 

   Case: Søris
Vi har et bredt udvalg af økogrønt der kommer fra egen avl samt fra en håndfuld 
andre danske økoavlere. Når den danske sæson er slut, supplerer vi fra udenlandske 
økologiske avlere. Vi leverer ikke direkte til caféer og restauranter, men vores cate-
ringvarer kan leveres igennem alle førende grossister på markedet
Tidligt i Søris’ udvikling fra landbrug til en større øko-virksomhed og et varemærke 
med egne og andres produkter, tog Jan Algreen og den øvrige ledelse en vigtig beslut-
ning for virksomhedens vækst: Man ville gå efter national distribution og tilstedevæ-
relse i alle de vigtigste salgskanaler, for at kunne opnå den salgsvolumen man havde 
ambitioner om.
På Foodservice markedet betød det bl.a., at man entrerede med udvalgte grossister, 
som kunne stå for distributionen af deres varer, og nå bredt ud i landet med dem, i 
stedet for selv at bruge kræfter på at opbygge og stå for distribution direkte til kun-
derne, og hele det service-apparat som det kræver.
Det betød imidlertid ikke, at Søris overlod salgs- og markedsføringsarbejdet til gros-
sisterne. Tværtimod var det netop her man satte kræfterne ind, for man skal ikke 
forvente, at varerne flytter sig selv, selvom man har fået gode aftaler med en grossist. 
Søris medvirkede selv til at skabe pull (træk/efterspørgsel) fra kunderne, så de bestilte 
dem hos grossisterne. Især i begyndelsen er det særlig vigtigt, indtil bestilling af pro-
dukterne bliver mere en rutine for kunderne.
Desuden brugte Søris en del kræfter på at få styr på alle de ting, der skal være på 
plads for at kunne betjene grossisterne og deres kunder professionelt. Der var mange 
krav til produkter, kvalitetssikring, emballering, forsendelse og leveringshyppighed 
m.m., som man skulle leve op til. Det var svært, men der kom styr på det.
Med sin ambition om vækst, sit valg af distributionsstrategi og fokus på at skabe ef-
terspørgsel i markedet påbegyndte virksomheden en hurtig og ret voldsom vækst på 
foodservice markedet, hvor Søris i dag fremstår som én af de største og bedste leve-
randører af øko-grønt og andre varer.
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Så må du selv på landevejen – eller finde andre måder at få dine produkter frem, f.eks. gennem min-
dre distributører, samarbejder med ligesindede producenter, eller en storebror-virksomhed, som kan 
tage dine produkter under vingerne og med ud til kunderne.
Tænk over, hvad der giver dig (og dit team) glæde i hverdagen, hvad du/I er gode til, og hvad virksom-
heden har ambitioner og kræfter til, når du vælger din distributions-strategi. 

Skil dig ud - positivt
Der er mange leverandører på foodservice markedet. Små, mellemstore og store virksomheder – og 
masser af produkter at vælge imellem. Det er sjældent, at andre ikke leverer et produkt, der ligner dit. 
Måske er konkurrenten endda billigere – eller bedre? 

Her er det vigtigt at gøre sig klart, hvad der skal få kunderne til at foretrække netop dit produkt. Start 
med at finde ud af, hvad der er vigtigt for dine kunder, når det handler om dit produkt. Hvilke kvali-
tetsparametre lægger de vægt på? Hvilken service forventer de? Du kan komme langt ved at prøve at 
sætte dig i deres sted, men det kan være en god idé at tale med nogle potentielle kunder eller andre 
fra deres miljø. 

Lige så vigtig er det dog, at du kan fortælle om særlige egenskaber og fordele ved dit produkt og dine 
ydelser. Hvad der kendetegner din virksomhed, og hvad er din passion? Så du ikke blot fremstår som 
en af mange, mere eller mindre anonyme leverandører, men får din særlige profil på markedet – og 
bliver husket for det.

Det forudsætter til gengæld, at dit produkt så også har nogle særlige kvaliteter, og at din virksomhed 
rent faktisk skiller sig ud fra andre – i den måde I tænker og handler. Ellers bliver det bare tom mar-
kedsføring, og det bliver hurtigt gennemskuet på foodservice markedet, der består af professionelle 
madhåndværkere, hvor smarte brochurer og reklamefremstød ikke tillægges den store værdi. 

”Hav en ambition om at blive den bedste leverandør 
på dit felt. Og gå ikke på kompromis.”

Poul, Hindsholm
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Kundesegmenter og salgskanaler
I dette afsnit vil vi se lidt nærmere på de vigtigste, forskellige kundetyper og salgskanaler på foodser-
vice markedet. Hvad kendetegner dem, hvilke forskelle er der mellem dem, hvordan forholder de sig 
til lokale og økologiske fødevarer - og hvad forventer de af deres leverandører?

HoReCa 
AKTØRERNE
Det er ikke entydigt, hvilke kunder der regnes 
med under HoReCa (Hoteller, Restauranter 
og Cafeer), men de fleste vil nok medregne 
alle kommercielle foodservice-operatører, dvs. 
aktører, som konkurrerer på markedsvilkår, 
og skal skabe et overskud i deres forretning, 
herunder:

• Hoteller
• Restauranter
• Cafeer og cafeterier
• Fastfood
• Streetfood
• Catering (madleveringsservice og sel-

skabsmad)
• Andre, som producerer og serverer mad 

som forretning

Med i alt ca. 17.000 spisesteder omsatte HoReCa-markedet for omkring 40 mia. kroner i 2015 (ekskl. 
hotelovernatninger o.l.), og det er vokset med ca. 30 % over de seneste 7 år. Af omsætningen udgør 
maden ca. 70% og drikkevarerne ca. 25%.  Næsten halvdelen af markedet er koncentreret i hoved-
stadsregionen. Restauranterne har den højeste vækst, og står desuden for ca. halvdelen af omsætnin-
gen. Her er det især de store spisesteder samt restaurantkæderne og – grupperne, der gør det godt.  
Hvis man regner med, at salget af føde- og drikkevarer fra leverandørerne til HoReCa-aktørerne udgør 
ca. 1/3 af deres omsætning, svarer det til et samlet HoReCa-forbrug af føde- og drikkevarer på 10-15 
mia. kr.

ET INDTJENINGS-BASERET MARKED
Som leverandør til HoReCa-markedet er det vigtigt at holde sig for øje, at dine produkter skal bidrage 
til at skabe en god forretning. Ikke dermed sagt, at alle operatørers vigtigste interesse er at tjene 
mange penge, men grundlæggende skal der være et plus på bundlinjen. Ellers må de før eller siden 
dreje nøglen om.
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Det betyder, at de fleste af dem, i hvert fald de mere erfarne, har fokus og styr på tallene. Hvilket pris-
niveau må deres menu ligge på? Hvilke omkostninger har de til lønninger og lokaleleje m.m. Og hvad 
må råvarerne – dine varer – så koste, hvis der stadig skal være plus på bundlinjen. Mange af dem be-
regner køkkenprocenter (den procentdel af kuvertprisen, som er tilbage, efter råvareforbrug), eller har 
tommelfingerregler for, hvor meget de har at købe ind for.

Når vi skal fastsætte vores kuvertpris, ganger vi som 
hovedregel råvareomkostningerne til maden med 3. 
Det kan også være den anden vej rundt - at vi alle-
rede har fastlagt en kuvertpris, og så véd vi, at 
råvareomkostningerne til maden helst ikke må over-
stige 1/3 af den pris. På den måde kan vi være 
nogenlunde sikre på, at vi også har råd til at betale 
lønninger, husleje og andre omkostninger – hvis vi 
ellers har gæster nok.      

Niclas, Spisehuset

Som leverandør er det derfor vigtigt, at der er sammenhæng mellem din salgspris og kundens salgs-
pris. Er din vare f.eks. relativt dyr sammenlignet med andre leverandørers, fordi dit produkt er af sær-
lig høj kvalitet, giver det sandsynligvis mest mening for spisesteder som også selv er i stand til at få lidt 
mere for deres menu, fordi de har en høj kvalitetsprofil. Lavpris-spisesteder vil derimod næppe være 
interesseret i at købe dine varer – medmindre dit produkt giver dem en helt særlig indtjeningsmulig-
hed inden for deres kundesegment.

MULIGHEDERNE FOR SMÅ LEVERANDØRER OG ØKOLOGI
På HoReCa-markedet har man endnu ikke set samme gennembrud for økologiske fødevarer, som på 
de andre dele af foodservice markedet, eller i dagligvarehandelen. Årsagerne hertil skal nok til dels 
søges i, at spisestederne generelt kun er motiveret til at betale en merpris for økologiske råvarer, hvis 
det kan omsættes til en merpris over for gæsten. Og indtil videre har det åbenbart ikke haft den helt 
store betydning for de fleste der spiser ude, hvorvidt spisestedet bruger økologiske råvarer. Man læg-
ger mere vægt på andre elementer omkring spiseoplevelsen.

Imidlertid ser det ud til at være under forandring. Flere og flere madsteder introducerer økologiske 
og lokale fødevarer i deres køkkener. Nogle tager det fulde skridt og arbejder med det som en slags 
dogme for deres mad – andre introducerer det i mindre bidder, f.eks. på nogle af råvarerne. Og det er 
ikke kun de små, selvstændige restauranter, men også flere af restaurantkæderne/grupperne og andre 
store aktører (f.eks. Cock’s & Cows eller Tivoli), som gerne arbejder med lokale og økologiske produk-
ter.

Også flere hotelkæder (f.eks. www.guldsmedenhotels.com) begynder at profilere sig på økologi og 
bæredygtighed. 

https://guldsmedenhotels.com/
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”De første par år uddelte vi primært økologiske 
spisemærker til offentlige køkkener, men på det 
seneste er de privatejede spisesteder virkelig kommet 
godt med. Det er godt i tråd med forbrugernes 
stigende efterspørgsel på økologi, når de spiser ude” 

Else Molander, kontorchef i Fødevarestyrelsen (udtalt i Food Supply)

Og meget tyder på, at udviklingen vil fortsætte. Dels drevet af en ny generation af restauratører, kokke 
og andre madhåndværkere, som ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion. Dels 
en ny generation af spisende (af nogle kaldet ’millennial diners’), som interesserer sig mere for spise-
stedernes indsats inden for økologi, lokale produkter og bæredygtighed, end den ældre generation. 
Og da fremtiden tilhører den yngre generation, giver det et fingerpeg om udviklingen. 

Som leverandør her og nu kan du selvfølgelig ikke vente på, at en langsigtet udvikling skal få effekt. 
Men der er også allerede gode muligheder på HoReCa-markedet. Blot du bruger lidt energi på at finde 
frem til de kunder, som lægger vægt på lige netop det du har at byde på. 
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   Case: Spisehuset
Vi bruger små leverandører, og derfor kan vores menu skifte fra dag til dag. Vores råva-
rer henter vi lokalt, og alt er økologisk eller biodynamisk.

Nye tendenser inden for restaurant-verdenen opstår ofte i storbyerne. Her fra spreder 
de sig, med større eller mindre forsinkelse til de øvrige, større byer – og (måske) til sidst 
til de mindre. I København er Spisehuset et godt eksempel på en type spisested, som 
der endnu ikke er så mange af, men som man ser flere og flere eksempler på. Ikke bare i 
København, men også andre steder i Danmark. 

Maden er ikke dyr, men alligevel baseret på økologiske og biodynamiske råvarer. Den er 
velsmagende og enkel - og der ikke så mange forskellige ting at vælge mellem. Det valg 
har indehaverne og kokkene Niclas og Torsten allerede truffet for deres gæster. Baseret 
på sæson, og hvad deres leverandører har af særligt gode produkter, skifter de til gen-
gæld menu fra uge til uge. Stemningen er uformel. Det intime rum og bordopstillingen 
inviterer til hyggelig snak mellem gæsterne.

Mange spisesteder skeler til sæson i mere eller mindre grad, men Spisehuset og beslæg-
tede restauranter skiller sig ud fra mængden, ved næsten udelukkende at basere deres 
menu på, hvad der er i sæson og er tilgængeligt af råvarer lige nu. Som mindre leve-
randør af sæsonbetonede råvarer, eller begrænsede partier, er denne type restaurant 
derfor som regel nemmere at få et samarbejde med, end mere strømlinede spisesteder 
med (delvist) faste menuer.

Spisehuset har endvidere valgt at handle direkte med leverandørerne, i stedet for gen-
nem grossister. Fordi de oplever, at det giver dem bedre muligheder for at samarbejde 
med lige netop de små, lokale producenter, som passer til stedets køkkenfilosofi. Og 
fordi de gerne vil have den direkte kontakt. Det betyder til gengæld, at de bruger for-
holdsvis mange kræfter på at finde leverandører, samt vedligeholde og udvikle relatio-
nerne med dem. 

Der kan opstå ret mange små komplikationer, når man baserer sit køkken på små, 
lokale leverandører, men Spisehuset vælger at se det som kreative benspænd. Begræn-
sede mængder af, eller mangel på en råvare. Pludseligt store mængder af noget andet. 
Interessante nye ting, der lige skal indarbejdes.  Leverancer, der ikke var helt som aftalt. 
På den ene side besværligt, men på den anden side lige netop det, der tvinger Torsten 
og Niclas til at tænke nyt og hele tiden udvikle deres mad. Og i hvert fald en del af årsa-
gen til stedet særlige profil.
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Kantiner
AKTØRERNE
Man kan diskutere, om kantiner egentlig hører til HoReCa-markedet, eller om de bør anskues som 
sin egen type kunde. De fleste kantiner i dag drives på kommercielle vilkår, og skal skabe et overskud, 
ligesom HoReCa-aktørerne. Men de adskiller sig alligevel på nogle områder.
Der er forskellige tal for, og måder at opgøre størrelsen af kantinemarkedet, men for at give en idé om 
størrelsesordenen, kan deres samlede omsætning anslås til 3-5 mia. kr. – fordelt på omkring 3.000 
kantiner på private og offentlige arbejdspladser og uddannelsessteder.  De tilbereder dagligt mad til 
6-800.000 gæster. 
En stor andel (over 1/3) af kantinerne (både de private og offentlige) er udliciteret til en af de store 
kantineoperatører på markedet: ISS, Meyers kantiner, Fazer Foodservice, Food by Coor, Cheval Blanc, 
Hahnemann, Tingstrøm, Compass Group. De resterende kantiner er for det meste drevet af arbejds-
pladserne selv. Hertil kommer dog, at der også er flere cateringvirksomheder, som leverer frokostløs-
ninger til specielt mindre virksomheder, hvor det oftest hverken vil være økonomisk rationelt at udlici-
tere driften, eller at selv stå for den. 
Der er stor forskel på de store operatørers profiler – nogle af dem er mere idealistiske i forhold til 
råvarekvalitet og økologi, mens andre er mere pragmatiske. Men fælles for dem er, at de er meget 
opmærksomme på udviklingen. Det betyder at flere af dem har strategier for økologi og er meget in-
teresserede i at kunne markedsføre sig på lokale fødevarer, og den fortælling, som ligger bag. Og kanti-
neområdet er faktisk det segment inden for foodservice, hvor andelen af økologi er højest. 
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ET PRISFØLSOMT MARKED
Kantinerne kan ikke frit fastsætte prisen på deres mad. Prisen pr. kuvert er som oftest aftalt med 
kunden, dvs. med den virksomhed, hvis personale kantinen skal servere maden til. Det betyder, at 
en kantine ikke uden videre kan retfærdiggøre en merpris ved f.eks. at gå over til lokalproducerede, 
økologiske kyllinger, gennem at sætte prisen på maden en smule op. Som udgangspunkt skal kantinen 
derfor indhente enhver merpris på en vare, ved at spare andre steder, få bedre udnyttelse af råva-
rerne, effektivisere arbejdsgangene e.l. 
Og for en kantine udgør råvarerne en relativt større andel af omkostningerne end på en restaurant, 
fordi kantiner kan arbejde mere effektivt med større produktioner af samme type mad, end restauran-
terne, og derfor ikke har samme personaleomkostninger pr. servering. Det betyder til gengæld, at der 
er ekstra fokus på råvareomkostningerne – fordi det i det samlede omkostningsbillede er så afgørende 
en del af deres økonomi. Derfor er kantinemarkedet ret prisfølsomt.

MULIGHEDERNE FOR SMÅ LEVERANDØRER OG ØKOLOGI
Kantinernes udfordring med de stramme råvarebudgetter, kan gøre det svært for en producent af (lidt 
dyrere) lokale, økologiske råvarer, at blive leverandør. Men det er ikke umuligt, for flere og flere af 
kantinernes gæster ønsker økologiske, lokale og sunde råvarer i deres kantine – ligesom i deres egne 
husholdninger. Det er en efterspørgsel, som kantinerne naturligvis gerne vil imødekomme, ligesom de 
gerne vil differentiere sig fra deres konkurrenter – f.eks. ved at have unikke samarbejder med mindre, 
lokale producenter som helst kun leverer til dem. 
Desuden er kantiner på evig jagt efter måder at skabe variation i deres mad. At spise sin daglige fro-
kost i kantinen, svarer jo til at gå på samme restaurant hver dag. Det er rart, at der serveres nogle faste 
ting, som man holder af, men der ud over vil man som gæst gerne have variation. Kan din virksomheds 
produkter, service, idéer og inspiration således hjælpe kantinerne med at skabe variation i deres fro-
kostserveringer – inden for budgetrammerne - er det også en måde at få en fod indenfor.
Hvis man er en meget lille leverandør, med begrænset volumen kan det måske være en god idé at 
lægge ud med en eller flere personalekantiner, hvor driften ikke er outsourcet til store kantineopera-
tører, men drives individuelt (ofte af virksomheden selv) – selvom der bliver færre og færre af dem. 
Her kan man nogle gange være heldig at finde en køkkenchef, som er frisk på at arbejde med helt små 
leverandører, og hvor du kan øve dig på en enkelt kantine eller to.
Som potentiel leverandør af økologiske kvalitetsfødevarer til kantinemarkedet kan det desuden være 
en overvejelse, at det vil være nemmere at få succes inden for varekategorier, hvor en evt. merpris vil 
have en forholdsvis begrænset indflydelse på kantinens samlede råvareomkostninger. Det vil f.eks. 
som regel være sværere for kantinen at retfærdiggøre indkøb af et lidt dyrere kødprodukt, end et lidt 
dyrere grønt-produkt.
Hvis du lykkes med at skabe en god kundebase på kantinemarkedet er der til gengæld gode chancer 
for, at samhandelen bliver langvarig. Grundet kantiners mere faste menuer – i sammenligning med 
mange restauranters – er de nemlig nogle gange også mere tilbøjelige til at holde fast i de leverandø-
rer, som er blevet indarbejdet i menuerne og arbejdsprocesserne. 
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   Case: Meyers Kantiner
”Meyers Kantiner serverer spændende hverdagsmad, der glæder smagsløgene 
og giver fornyet overskud. Vores kantinetilbud er unikt – både hvad angår smag, 
råvarevalg, etik, bæredygtighed. Vi driver over 70 kantiner på nogle af Danmarks 
bedste arbejdspladser og bespiser dagligt godt 20.000 gæster”, Michael Steijn, Ind-
købs- og IT-chef

Meyers kantiner er et eksempel på en potentiel kunde for leverandører med stærke 
værdier inden for etik, bæredygtighed – og smag. Men det er også en stor operatør, 
som stiller krav til din leveringsevne, hvor man som udgangspunkt skal kunne for-
syne mere end 70 kantiner. Desuden arbejder kantinerne inden for omtrent samme, 
stramme budgetrammer, som andre operatører på markedet.

”Vi tager gerne en snak med nye, mulige leverandører. For selvom vi har gode, faste 
menuer, leverandører og grossister, arbejder vi hele tiden på at skabe variation og 
fornyelse. Og vi vil gerne bruge mest muligt lokalt og økologisk. Vi er interesseret 
i at arbejde sammen med leverandørerne og finde produkter, som er med til at 
hæve fødevareniveauet i Danmark. Vi forsøger konstant at hæve vores bund-
niveau, i stedet for bare at fokusere på nogle få top-projekter, hvor vi ikke får det 
basale med”, Michael Steijn, Indkøbs- og IT-chef

Det høje ambitionsniveau på madkvaliteten og råvarerne gør, at en kantinekæde 
som Meyers Kantiner måske strækker sig lidt længere for at give plads til mindre leve-
randører. Men der er også grænser:
”Vi oplever ofte udfordringer, når det kommer til at skabe samarbejder med små le-
verandører. Dels har de svært ved at levere de mængder og kvaliteter vi har behov 
for – og på rette tidspunkt.  Kommunikationen lader også ofte en del tilbage at øn-
ske. Så bliver det ikke godt for nogen af parterne. Men vi har heldigvis også oplevet 
eksempler på det modsatte”, Michael Steijn, Indkøbs- og IT-chef

Meyers Kantiner får langt størstedelen af deres varer leveret gennem en grossist. 
Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Meyers kun kan få de varer, som grossisten i 
forvejen har i sit varekatalog. Med indkøbskraften fra over 70 kantiner bag sig, har de 
mulighed for selv at udpege leverandører, som grossisten herefter håndterer distri-
butionen fra og til Meyer kantinerne. Som leverandør kan en vellykket direkte dialog 
med en potentiel kunde som Meyers Kantiner således føre til, at en grossist tager pro-
dukterne ind i sortimentet – og måske også vil distribuere det til andre kunder, når 
varen nu alligevel er på lageret og i systemet.

”Det, som kan få os til at tage en ny leverandør ind er først og fremmest, at produk-
tet skal have en rigtig god smag. Derudover skal leverandøren helst have en god 
produktionsfilosofi, en interessant og troværdig historie – og gerne en evne til at 
formidle den klart og tydeligt. Kan de forsyne os med inspiration, opskrift- og andre 
idéer til deres varer, og noget visuelt indbydende materiale, er det også et plus. Og 
så skal de kunne oplyse en pris ved bestemte mængder, leveret til vores grossist”, 
Michael Steijn, Indkøbs- og IT-chef
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Offentlige køkkener
AKTØRERNE
Offentlige køkkener er alt lige fra den lille vuggestue, hvor der dagligt produceres 30 måltider til børn 
fra 0-3 år - og til det store fabrikslignende centralkøkken, som i nogle tilfælde producerer op til 8.000 
daglige måltider til primært ældre, sygehuse eller skoler. I mellem disse to yderpoler er der plejehjem, 
skoler, sociale institutioner, offentligt drevet personale- og uddannelseskantiner, fængsler, sportsanlæg 
og kulturhuse m.m.  

Det er svært at opgøre en egentlig omsætning i de offentlige køkkener, som er sammenlignelig med 
kommercielle køkkener, men de offentliges forbrug af fødevarer menes at udgøre ca. 1/3 af det samlede 
foodservice-marked. Det er specielt maden til ældre, der fylder meget og med flere og flere ældre vil den 
offentlige mad også i fremtiden udgøre en væsentlig andel af markedet.

ET UDBUDS-DOMINERET MARKED
Fælles for denne gruppe af køkkener er, at stort set alle er underlagt offentlige indkøbsaftaler. Som of-
fentlig indkøber skal alle aktører i kommuner, regioner og stat, som køber mad ind for over 596.520 kr. 
nemlig udbyde deres indkøb. På grund af det offentliges store indkøbsvolumen, de centrale indkøbs-
aftaler, som garanterer leverandørerne en bestemt afsætning og betalings pålidelige kunder, er det for 
mange et attraktivt marked at levere til. 

Det er til gengæld også et marked, som er meget fokuseret på pris, og hvor indkøb er bundet op på lang-
varige (ofte fireårige) indkøbsaftaler. I de fleste af disse indkøbsaftaler vægtes pris med over 50 % af de 
på forhånd definerede kriterier ved valg af leverandør, så pris bliver en meget afgørende faktor – ikke 
mindst for den grossist, som byder ind på at levere en samlet pakke af varenumre. Det kan betyde, at 
priserne bliver presset så langt ned, at små leverandører af økologiske kvalitetsprodukter ikke kan eller vil 
være med. Også langvarig leveringssikkerhed er en vigtig faktor, og der vil nogle grossister måske tænke 
sig om en ekstra gang, inden de baserer deres tilbud til offentlige indkøbere på meget små, og måske 
ganske nystartede leverandører.
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MULIGHEDERNE FOR SMÅ LEVERANDØRER OG ØKOLOGI
De offentlige køkkener er det segment, efter kantinerne, som har den højeste økologiandel. Men for små 
leverandører af lokale fødevarer kan det være et temmelig vanskeligt marked at komme ind på. For selv 
om mange kommuner har strategier om, at deres køkkener skal anvende lokale varer for at understøtte 
lokal vækst og beskæftigelse – så må det offentlige ikke, i henhold til EU gældende udbudsjura, efter-
spørge produkter fra et bestemt oprindelsessted, med mindre produktet har en egnsspecifik klassifice-
ring, som fx Parmaskinke.  

Som lille, lokal-leverandør kan indgangen til offentlige køkkener, som er underlagt centrale indkøbs-
aftaler være, at levere sine varer via én af de grossister, som har aftaler med de offentlige køkkener. 
Grossisterne er nemlig opmærksomme på kommunernes ønsker om lokale, økologiske varer, og selvom 
kommunerne ikke må efterspørge sted-specifikke varer i deres udbud, vil nogle grossister alligevel vægte 
at have lokale, økologiske produkter med i deres tilbud. Her kan du enten forsøge at komme i dialog 
med de grossister, som byder ind på, eller allerede har vundet en kontrakt med de offentlige køkkener, 
som du gerne vil levere til. Eller du kan forsøge at gå direkte i dialog med de kommunale køkkener og det 
kommunale indkøbskontor og få dem til at efterspørge din vare hos den grossist, som kommunen har 
indgået indkøbsaftale med – inden for rammerne af indkøbsaftalens muligheder.
For mere viden om offentlige indkøb af lokale økologiske fødevarer se: www.klogefødevareindkøb.dk

Grossister
AKTØRERNE
I Danmark betjenes størstedelen af foodservice 
markedet af 3 grossistvirksomheder: Foodservice Danmark, Hørkram og Dansk Cater:

Hørkram  (www.hoka.dk) leverer landsdækkende, med logistikcentre i henholdsvis Sorø på Sjælland 
og ved Århus. Er totalleverandør inden for fødevarer, og har bl.a. en afdeling for frugt og grønt, samt 
egen kødopskæring. Hørkram er aktive inden for økologi på alle varekategorier, og blandt virksomhe-
dens initiativer kan nævnes egen økologisk kødopskæring, kampagner for økologisk fisk, og promove-
ring af fødevareproducenter med en lokal identitet.

Dansk Cater (www.cater.dk), med 13 lokale centre, som leverer til kunder i deres område – og hver 
har deres indkøbsansvarlige. De operer enten under navnet AB Catering (www.abcatering.dk)  eller BC 
Catering (www.bccatering.dk). Dansk Cater har også en cash & carry kæde, som hedder INCO (www.
inco.dk ), hvor foodservice-kunderne selv henter deres varer. Cater Food (www.caterfood.dk) er spe-
cialiseret inden for kød, og Cater Grønt inden for frugt og grønt. Også Dansk Cater er aktive på økologi 
og lokale fødevarer.
Foodservice Danmark (www.foodservicedanmark.dk) er paraply-organisationen bag grosssistvirksom-

http://klogefødevareindkøb.dk/
http://www.hoka.dk/
http://www.cater.dk/
https://abcatering.dk/
https://bccatering.dk/
https://inco.dk/
https://inco.dk/
http://www.caterfood.dk/
http://foodservicedanmark.dk/da/portal/portal-menu/forside
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heden Catering Engros (www.cateringengros.dk), som kører varer ud til kunderne. Dagrofra S-engros 
(www.s-engros.dk) er deres cash & carry kæde. Desuden har gruppen nogle mere specialiserede gros-
sister: Prima frugt (www.primafrugt.dk) KødGrossisten (www.kødgrossisten.dk), HKI Ost (www.hkiost.
dk) og Grøn Fokus (www.gronfokus.dk). Sidstnævnte er specialiseret inden for økologi, inden for alle 
varegrupper.

Der findes også andre, mindre grossister, forhandlere, mellemhandlere og distributører på foodservice 
markedet. Nogle af dem har fokus på særlige varetyper (fisk, kød, grønt osv.), distributionsform (kolo-
nial, køl eller frost), bestemte services, kundesegmenter eller geografiske områder. 

Der er desuden tendens til, at toprestauranterne er mere tilbøjelige til at handle med små og specia-
liserede grossister, end de mere prisfølsomme madsteder. Og at de specialiserede grossister (derfor) 
primært leverer i større byer.

Det kan også være forskelligt, hvor meget og hvordan grossisterne arbejder med minde leverandører 
af økologiske og lokale fødevarer, hvor f.eks. Solhjulet (www.solhjulet.dk) er et eksempel på en gros-
sist, som er specialiseret inden for økologiske varer. 

Der er således flere faktorer at tage højde for i dit valg af grossist. Her kan det anbefales selv at gen-
nemføre lidt research, og finde ud af, hvem der betjener netop de kunder du gerne vil have. 

EN VIGTIG ROLLE I VÆRDIKÆDEN
Til forskel fra dagligvaremarkedet, hvor nogle få supermarkedskæder og deres indkøbere står for langt 
størstedelen af indkøbsvolumen, udgøres det meste af foodservice markedet af mange små, individu-
elle aktører, som hver især beslutter, hvilke varer de ønsker at indkøbe. 
På grund af den fragmenterede markedsstruktur er der behov for et mellemled, som samler udbuddet 
af de mange forskellige varer og efterspørgslen fra de mange, spredte kunder. Her spiller foodservice-
grossisterne lidt den samme rolle, som supermarkedskædernes centrale indkøbsfunktioner og lagre 
på dagligvaremarkedet. Med den markante forskel, at foodservice-grossisterne ofte har et bredere 
sortiment, og ikke har samme kontrol over, hvilke varer madstederne indkøber, som supermarkedskæ-
derne har over, hvilke varer butikkerne har på hylderne.

http://cateringengros.dk/da/portal-menu/forside
http://s-engros.dk/da/portal/portal-menu/forside
http://primafrugt.dk/da/pf-portal/portal-menu/forside
http://koedgrossisten.dk/k%C3%B8dgrossisten
http://hkiost.dk/da/hki-portal/portal-menu/forside
http://hkiost.dk/da/hki-portal/portal-menu/forside
http://www.gronfokus.dk/
http://www.solhjulet.dk/#
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Som leverandør til foodservice markedet giver det både muligheder og udfordringer. Du kan gå uden 
om grossisterne og direkte til kunderne for at skabe dig et kundegrundlag, også som en lille produ-
cent. Men du finder måske frem til, at det bliver for dyrt eller tidskrævende selv at stå for salg og di-
stribution. Så kan løsningen være at levere gennem en grossist– som til gengæld ikke tager hvem som 
helst ind i varekataloget. For selvom grossisten måske ikke forventer helt samme serviceniveau og ’pro-
fessionalisme’ fra små leverandører, som de gør fra større, er der alligevel en del krav du som mindre 
leverandør skal leve op til.

MULIGHEDERNE FOR SMÅ LEVERANDØRER OG ØKOLOGI

”Der er store regionale forskelle i vores kunders efter-
spørgsel efter økologi. 48% af vores salg i København 
er økologiske varer, mens det i resten af landet nok 
ligger mellem 5-15%. Men det vokser i hele landet. 
Også lokale varer og fairtrade er på vej frem.”

Salgschef hos én af foodservice-grossisterne

Selvom der er forskelle mellem grossisternes fokus, er de fuldt opmærksomme på mulighederne inden 
for økologiske og lokale fødevarer – og de har mange ambitiøse initiativer på feltet. Det er nemlig en 
forventning fra flere og flere af deres kunder, og er desuden et potentielt marked og en måde for gros-
sisterne at profilere sig på. Derfor er de generelt interesserede i at indlede samarbejder med dygtige 
leverandører af økologiske og lokale fødevarer.
Det betyder imidlertid ikke, at døren står åben på vid gab for alle små leverandører. Grossisternes for-
retning hviler som udgangspunkt på, at kunne forsyne et meget stort antal kunder. Og det kan blive 
problematisk, hvis en leverandør kun kan levere meget små partier, som ikke modsvarer efterspørgs-
len. Dog arbejder nogle af dem med løsninger på denne udfordring, så også mindre leverandører vil 
kunne være med. 
Derudover skal også små leverandører af økologiske og lokale fødevarer leve op til en række standar-
der vedrørende leveringsform og -hyppighed, emballering osv. (hvilket beskrives nærmere senere i 
guiden). Også her er nogle af grossisterne måske lidt mere imødekommende over for små leverandø-
rer end andre. Men man kommer ikke uden om, at skulle anstrenge sig, for komme ind i grossisternes 
varekataloger og leverings-systemer. 
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Alternative salgskanaler og forretningsmodeller
Hvis du ikke synes, at idéen om at sælge din produkter via en grossist passer til din virksomhed, men 
omvendt heller ikke er klar til selv at sælge og distribuere varerne direkte til kunderne, betyder det 
ikke nødvendigvis, at foodservice markedet ikke er en mulighed for dig. Men så skal du være kreativ, 
og se om du kan finde alternative veje. Dem er det til gengæld svært at give en opskrift på, men det 
handler ofte om at gå i tæt samarbejde med andre – leverandører eller kunder.

En model kan være at finde sammen med en storebror-virksomhed, som måske har lidt flere ressour-
cer til at stå for salg og/eller distribution, og hvor jeres produkter supplerer hinanden godt. Et eksem-
pel på dette er frilandsgartneren Lars Skytte, som har indgået et samarbejde med den større Øko-virk-
somhed Søris om at sidstnævnte forhandler Skyttes produkter til foodservice markedet, sammen med 
Søris’ egne grønsager og andre produkter. 

En anden version af dette kan være at tage initiativ til at etablere et leverandør-fællesskab sammen 
med andre producenter fra dit lokalområde, hvor I finder en model for at sælge og/eller distribuere je-
res produkter sammen. Rundt i landet findes også initiativer til fødevare-hubs, hvor idéen er at skabe 
opsamlingscentraler for lokale fødevarer, som måske kan give adgang til nogle af de lokale restauran-
ter (samt butikker og almindelige forbrugere). Her kræves lidt lokal research, for at finde ud af, hvad 
der foregår af den slags i dit lokalområde, eller hvem der kunne være interesseret i at være med til et 
initiativ på feltet.

En tredje vej kan være at skabe fælles projekter med dine kunder, så de oplever at I er på en fælles mis-
sion. I kan f.eks. arbejde sammen om produktudvikling, produktion, events, bæredygtighed etc. – og 
skabe jeres egen samhandelsmodel. Måske du kan lade dig inspirere af Bybi’s samarbejde med bl.a. 
foodservice-operatører (www.bybi.dk/samarbejder), Bioarks udvikling af bæredygtige plantesystemer 
i samarbejde med bl.a. restaurant Amass (www.bioark.dk/projects/) - eller Aarstidernes samarbejde 
med bl.a. restaurantkæden Cock’s & Cows (www.cocksandcows.dk/goodcompany) og Sticks ’n’ Sushi.

Endelig bør nævnes, at der med jævne mellemrum opstår nye typer af ’mellemhandlere’, som på mere 
eller mindre kommercielle vilkår kobler små fødevareproducenter sammen med (foodservice)kunder, 
på nye måder. Et par eksempler på dette er www.raahandel.dk og www.fooducer.com.

Ovenstående er eksempler på alternative forretningsmodeller og salgskanaler til foodservice marke-
det, men der er helt sikkert flere. Og måske kan du selv udvikle en kreativ forretningsmodel, som pas-
ser præcist til din virksomhed og dine kunder.

http://bybi.dk/samarbejder
http://www.bioark.dk/om-bioark/
http://cocksandcows.dk/goodcompany-2/
https://raahandel.dk/
https://fooducer.com


25

Forventninger og krav til leverandører
Før du kaster dig ud i at sælge fødevarer til foodservice markedet, er der en række grundlæggende 
ting, du bør have styr på. Meget af det gælder også for salg til dagligvaremarkedet, men der er nogle 
få ting, der adskiller sig. Det er ikke så kompliceret at få styr på, at det skal afholde dig fra at komme i 
gang, og du kan også lære en del af det ved at kaste dig ud i det. Men nogle gange kan lærepengene 
være dyre, og har du først begået grundlæggende fejl, kan det lukke af for dine salgsmuligheder i en 
rum tid fremover. Tag derfor besværet og sæt dig ind i de mest basale krav fra markedet.

Fødevaresikkerhed og lovgivning
Du behøver ikke have styr på alle love og regler, men du skal sørge for at have indsigt i de ting, som er 
relevante for din virksomheds aktiviteter.

Det allervigtigste er, at dit produkt er sikkert at spise. Hvis de spisende bliver syge pga. problemer med 
dit produkt, kan det ikke alene ødelægge din virksomheds omdømme, men også dine kunders. Og det 
kan blive svært at gøre godt igen.

HYGIEJNEREGLER
Du skal bl.a. sørge for, at overholde hygiejnereglerne inden for nedkøling og opvarmning, opbeva-
ringstemperatur, rengøring, og affald m.m. Og du skal have styr på indretningen af din produktion, 
herunder adskilte processer, sikring mod skadedyr og opbevaring af emballage m.m. (disse ting kan du 
læser mere om her: www.vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejne-
vejledningen/Sider/forside.aspx )

REGISTRERING
Medmindre din virksomhed er under bagatelgrænsen (og det kan du finde ud af om den er her: www.
foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_
Fodevarestyrelsen.aspx ), så skal du registrere din virksomhed hos Fødevarestyrelsen (og det kan du 
gøre her: www.saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevare-
virksomhed). Som regel er det ret ukompliceret, og du vil få en få autorisation til at gå i gang med det 
samme. Det sker under forventning om, at du lever op til kravene i fødevarelovgivningen (som du kan 
læse mere om her: www.vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisati-
onsvejledning/Sider/forside.aspx) 

Husk på, at du ikke behøver at sætte dig ind i alle regler, men ’bare’ skal koncentrere dig om dem, som 
vedrører din type virksomhed. F.eks. er det vigtigt at huske, at hvis du skal sælge og levere dine pro-
dukter til foodservice markedet skal du sørge for at registrere din virksomhed til ’engros handel’. 

Når du er registreret, skal du være forberedt på, at Fødevarestyrelsen før eller siden kommer på besøg, 
for at tjekke at alt er i orden. Og her skal du bl.a. have din risiko-analyse og dit egenkontrol-program 
klar (og det kan du finde hjælp til her: www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saa-
dan-laver-du-en-plan-for-din-egenkontrol.aspx )

http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledningen/Sider/forside.aspx
http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledningen/Sider/forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_Fodevarestyrelsen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_Fodevarestyrelsen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_Fodevarestyrelsen.aspx
https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed
https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed
http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/forside.aspx
http://vejledninger.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-plan-for-din-egenkontrol.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-plan-for-din-egenkontrol.aspx
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Tænk ikke kun på dette arbejde som noget myndighederne kræver – men også som viden og værktø-
jer du kan få stor glæde af. Dels til at undgå, at der opstår problemer med dine varer, og dels til at have 
et beredskab, f.eks. for tilbagekaldelse, hvis det en dag bliver nødvendigt.  

MÆRKNING
Lovgivningen kræver bl.a., at færdigpakkede fødevarer mærkes med: 

• Producentnavn
• Varebetegnelse
• Ingrediensliste inkl. evt. mængdeangivelse og allergener
• Nettovægt
• Holdbarhed + anvendelses- og opbevaringsforskrifter
• Næringsdeklaration
• Evt. alkohol- og koffeinindhold

Der kan dog gælde særlig regler for mærkning af netop din type vare (som du kan læse nærmere om 
her: www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/
Mærkning/Maerkningsvejledningen-April-2016.pdf )

Er du i tvivl om tingene, sidder der venlige mennesker hos Fødevarestyrelsen, som kan vejlede dig.

Krav fra kunderne
Når du har styr på fødevaresikkerheden og lovgivningen, er du i princippet kvalificeret til at levere 
fødevarer til foodservice markedet. Nu handler det om at leve op til markedets krav og forventninger 
– det, der skal til for at kunderne vil handle med dig, og vælger din vare, fremfor konkurrentens. Da 
det er forskelligt fra kunde til kunde, kan det som regel betale sig at bruge lidt kræfter på at kortlægge, 
hvad dine kunder og din målgruppe lægger særligt vægt på.
Trods forskelle kundetyperne imellem, er der nogle forventninger eller ønsker til leverandørerne, som 
går på tværs af kundesegmenterne:

• At dine varer smager godt, og gerne bedre end konkurrenternes
• At emballagestørrelsen/produktmængden svarer til kundens brugsmængde (dvs. generelt større 

enheder end til dagligvaremarkedet) 
• At der medfølger en god fortælling om produkterne og din virksomhed
• At du er i stand til at give relevant viden om varerne, og gerne inspiration til deres anvendelse og 

servering

Her ud over er der en række mere specifikke krav og forventninger til dig som leverandør.

NÅR DU LEVERER TIL EN GROSSIST
Hvis du distribuerer dine produkter gennem en grossist, vil de fleste forvente, at varerne leveres:

• Til lagerets rampe, hvilket typisk kræver lift på bilen
• I den aftalte mængde, og i de aftalte forpakningsenheder, 
• Med korrekt mærkning, som lever op til både grossistens behov for at kunne håndtere varen, samt 

lovgivningskrav 
• På aftalt dato og inden for lagerets åbningstid, nogle gange på et endnu mere specifikt tidspunkt.
• Med korrekte papirer/følgeseddel med de oplysninger om varen, som de har behov for
• På euro-paller, hvor ingen af varerne går ud over pallens kant

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/M%C3%A6rkning/Maerkningsvejledningen-April-2016.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/M%C3%A6rkning/Maerkningsvejledningen-April-2016.pdf
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• Med paller mellem forskellige varer, hvis de leveres oven på hinanden
• I den aftalte periode (du må ikke pludselig løbe tør, særligt, hvis din vare er på kampagne e.l.)
• Ved korrekt temperatur
• Med aftalte mindste holdbarhed

Desuden vil de selvfølgelig forvente, at din virksomhed er autoriseret og godkendt til engroshandel 
med fødevarer, samt at du har dine økologi-godkendelser i orden, At du vil kunne opskalere dine leve-
rancer, hvis efterspørgslen øges. Og at du kan acceptere deres betalingsbetingelser.

Der kan være individuelle forskelle i kravene fra grossist til grossist, og nogle lemper på visse af kra-
vene, når det gælder små leverandører af lokale varer, så det bliver mere overskueligt at komme i 
gang. Tjek op på, hvad din grossist forventer, inden du leverer første gang. Men tænk generelt på din 
grossist som en vigtig kunde for dig - og gør det let for dem at handle med dine varer.

GS1 REGISTRERING
Langt størstedelen af grossisternes salg sker i dag via deres internetshops, og al varehåndtering regi-
streres elektronisk. Bl.a. derfor er det afgørende for dem, at alle dine produktdata er korrekt registre-
ret, og i et format, der passer til deres IT systemer.
Grossisterne vil derfor næsten med sikkerhed forvente, at dine produkter er oprettet hos GS1 (www.
gs1.dk). Her skal de (og deres IT-systemer) kunne hente data om dine produkter, herunder ingrediens-
lister, næringsdeklarationer, billeder, mål og pakningsoplysninger. 
Her kan du også få tildelt den stregkode, som gør, at grossisten kan registrere og følge varen. Det star-
ter med, at du skal have et GS1 Virksomhedspræfiks, som er et unikt identifikationsnummer til din 
virksomhed. Du bruger det til at danne de GTIN-varenumre (Global Trade Item Numbers) som identifi-
cerer dine produkter unikt. GTIN-varenumre er også de numre, der udtrykkes i stregkoden på produk-
ter og vises som tal under stregerne (som kaldes EAN-13 koden).
Du betaler et kontingent for at være med i GS1, men du skal selv lægge informationerne ind, eller få 
andre til at hjælpe dig med det.

https://www.gs1.dk/
https://www.gs1.dk/
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PRISER, AVANCER OG RABATTER
Grossisten forventer selvfølgelig også, at du bidrager økonomisk til deres forretning. Oven på din 
salgspris til grossisten (leveret til deres lager), vil de lægge en avance eller mark-up. Dette går bl.a. til at 
finansiere grossistens lagerhåndtering, distribution, administration, salg og markedsføring m.v. 
Kunderne, især de større af dem, forventer også, at grossisten tilbyder dem særlige rabatter eller bo-
nusser (nogle gange refereret til som kick-backs). 
Fordi grossisterne gerne vil have deres leverandører (dig) til at medfinansiere disse rabatter, og gene-
relt gerne vil maksimere deres indtjening, kan du havne i mere eller mindre hårde forhandlinger om 
rabatter. F.eks. vil der ofte vil være forventning om, at du fra din listepris trækker en ’fakturarabat’ 
(som en slags døråbner til den specifikke grossist), samt tilbyder en årsbonus, som udløses, når en be-
stemt salgsvolumen er opnået. 

Hvor meget avancerne og rabatterne udgør, er det svært at sige noget generelt om. Det varierer alt ef-
ter grossist, varekategori, forhandlingssituation og andre forhold. Men for at give et fingerpeg, bereg-
ner nogle af grossisterne sig i gennemsnit omkring 25-30 % avance og rabatter m.m. af den pris, som 
deres kunder betaler for varerne (hvor du så som leverandør i princippet får ’resten’). 
Selvom du selvfølgelig skal forsøge at holde rabatter og bonusser til grossisten nede på et fornuftigt 
niveau, så tænk ikke kun på det som et nødvendigt onde. Prøv at vende forhandlingerne til din fordel 
ved at styre rabatter og bonusser over i en retning, som tjener din virksomheds mål. F.eks. at de bliver 
bundet op på salg til bestemte kunder, segmenter eller produkter du gerne vil have fokus på – eller 
opnåelse af bestemte volumenmål, hvor du kan opnå stordriftsfordele.

Forsøg at tage højde for, at der muligvis skal fratrækkes rabatter, når du sætter din salgspris til gros-
sisten. Og husk, at du risikerer at ryge ud af varekataloget, hvis én grossist opdager, at du har givet en 
anden bedre priser. Det samme gælder i princippet rabatter, hvor dine forhandleres muligheder for at 
opnå dem bør være ensartede, og at du skal kunne redegøre for betingelserne for at du giver rabatten. 
Dette gælder selvfølgelig ikke kun i forhold til grossister, men over for dine kunder generelt.
Pris- og rabatforhandlinger kan virke noget uigennemskueligt, og som mindre leverandører af økologi-
ske og lokale fødevarer er det vigtigt at huske sig selv – samt grossister og kunder – på, at det først og 
fremmest handler om at levere et godt produkt. Ingen har interesse i, at prisen kommer længere ned, 
end at din virksomhed kan løbe rundt, så du også kan levere i fremtiden.

NÅR DU LEVERER DIREKTE
Hvis du selv leverer direkte til foodservice-operatørerne og deres køkkener, er flere af kravene de 
samme som hos grossisten, men nok lidt mindre firkantede rammer, end beskrevet oven for. Dog skal 
du jo stadig leve op til både lovgivningen og køkkenets arbejdsprocesser.  Tingene skal være i orden, 
så det er vigtigt at afstemme forventningerne med kunden. Du vil sandsynligvis bl.a. møde forventnin-
ger om, at du:

• Kan svare på, hvornår varen leveres (f.eks. hvilke ugedage) – og overholde det. Lidt afhængigt af, 
hvilken type varer du leverer, vil de fleste nok forvente, at du kan levere min. én gang om ugen, og 
det er som regel fint med faste dage. Helt nøjagtig hvornår du leverer, afhænger naturligvis af køk-
kenernes ugerytme, f.eks. tirsdag eller onsdag. 

• Kan oplyse en pris ved bestemte mængder, og at den svarer til kvaliteten 
• Fakturerer på en måde, så det passer godt ind i kundens system, f.eks. lige efter leverancen via 

mail, og gerne med betalingsbetingelser der er i overensstemmelse med den tid det tager kunden 
at anvende din vare, og få skabt omsætning på den (det kunne f.eks. være 1 uge for kød og 2 uger 
for grønt. Ofte vil kunden dog forvente længere kredit). 

Din kunde har sikkert flere krav og forventninger – men lav selv listen, der passer til dine kunder.
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Salg og markedsføring
Vær god til at fortælle din historie
Mindre leverandører har som regel også mindre ressourcer til markedsføring, end større virksomhe-
der. Til gengæld gemmer den lille virksomhed ofte på særligt gode, troværdige og attraktive historier, 
f.eks. omkring ejernes drømme og ambitioner, særlige produktionsprincipper eller stedbundne kva-
litetsparametre, også kaldet terroir. Historier, som kan hjælpe til at få lirket døren op til kunder på 
foodservice markedet.
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HVAD ER DIN HISTORIE?
Hvilke historier er de bedste? Dem, som man har fundet på, men ikke har megen rod i virkeligheden? 
De kan være fine som eventyr, men er ikke noget der giver troværdighed hos kunder.  Hvad med dem, 
hvor fortælleren prøver at få ingenting til at lyde som en hel masse? De er som regel lidt kedelige, og 
bliver af dine kunder hurtigt gennemskuet som reklamesnak.
Din vigtigste markedsføringsopgave er at finde ind til kernen af din historie, og bygge din fortælling på 
det du rent faktisk gør og tænker. Hvad er det særlige ved dig, din virksomhed og dine produkter? Hvis 
ikke du her kan finde noget, som du selv og dine kunder synes er interessant og troværdigt – så har du 
et problem. Og du kan sætte alle mulige markedsføringsaktiviteter i gang, uden at det vil få den store 
effekt. 

 ”Vi vil gerne vide, hvem vores leverandører er. Hvor 
de kommer fra, og ud fra hvilke principper de laver 
deres varer. Men det vigtigste er faktisk menneskene 
bag. Hvad der driver dem og hvordan de tænker om 
det de har gang i. De skal de helst være gode til at 
fortælle om”

Niclas, Spisehuset
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HVEM FORTÆLLER DU TIL?
Hvis din historie er tilstrækkeligt stærk og opsigtsvækkende, vil mange faktisk selv opsøge den, og 
sprede den til andre – herunder potentielle kunder. Særligt hos de professionelle madlavere på 
foodservice markedet, har det stor troværdighed, hvis man hører om et godt produkt eller en dygtig 
leverandør fra andre i branchen. Får du først formidlet den rette historie til de rette meningsdannere 
(’opinionsledere’) på markedet, kan interessen for dit produkt hurtigt vokse. Gennem mund-til-mund, 
sociale media, fagmagasiner o.a.
Det er lettere sagt end gjort – og det er meget vanskeligt at styre, om og hvornår de rette meningsdan-
nere blandt dine kunder fatter interesse for din historie. Ikke desto mindre kan det være værd at gøre 
forsøget – flere gange, indtil det lykkes. Prøv at finde ud af, hvem de er, og hvad der kan engagere dem 
i netop din historie. 
Mange opinionsledere, kokke og andre madlavere kan f.eks. godt lide at smagsvurdere produkter, give 
feedback på idéer, komme på besøg (hvis du har noget interessant at vise) eller måske endda engagere 
sig i produktudvikling og andre tiltag i din virksomhed. Især, hvis du giver dem noget tilbage, som de 
kan have glæde af. På den måde kan du knytte dem tættere, og med lidt held skabe dig et frivilligt 
korps af ambassadører, som taler godt om, og måske endda sælger dine produkter i forskellige sam-
menhænge.
Tænk også over, om din historie er relevant for lige netop dem, du gerne vil have som kunder. At lægge 
vægt på den økologiske eller lokale profil kan være et større plus hos nogle end andre – som måske 
synes at andre aspekter af dine produkter er mere interessant. 
Også måden du markedsfører dig på skal helst passe til din målgruppe. At tilbyde en særlig, sæsonbe-
tonet råvare eller produktion i begrænset parti - med kort varsel til nogle udvalgte kunder – kan have 
en god loyalitets- og markedsføringseffekt blandt visse restauranter, men opleves som et irritationsele-
ment hos andre, f.eks. kantinekæder med lang planlægningshorisont.

HVORDAN FORTÆLLER DU DIN HISTORIE?
Du skal ikke vente på, at kunderne selv opsøger dig, eller at andre spreder kendskabet til din virksom-
hed for dig. Mange foodservice-aktører påpeger, at de simpelthen har svært ved at finde de små leve-
randører. Du skal altså gøre opmærksom på dig selv, og man skal kunne finde frem til dig. 
Der er flere steder, hvor du kan tage små kurser i, eller få anden inspiration til din markedsførings-ind-
sats som lille virksomhed, f.eks. i dit regionale Væksthus, innovationscentre og interesseorganisationer 
inden for fødevarer, eller uddannelsesinstitutioner m.fl. 
Her skal blot nævnes tre af de mest anvendte markedsføringsværktøjer, som du bør arbejde med:

• En hjemmeside, hvor du fortæller om din virksomhed og dine produkter, og hvor leverandørerne 
kan finde kontaktinformation

• En facebookside og/eller anden tilstedeværelse på sociale media (instragram, twitter etc.). Husk 
på, at kokke og andre madlavere jo også bruger sociale medier i deres fritid – og mange af dem 
faktisk også i deres fagmiljø. Forsøg f.eks. at blive venner med de kokke og grossister du gerne vil 
sælge til og del løbende gode historier om dine produkter. Hvordan du får det bedste ud af social 
media markedsføring er en disciplin for sig, som du også kan lære dig mere om flere steder. Helt 
kort handler det bl.a. om at skabe indhold, som din målgruppe finder interessant – og få det ud 
tilstrækkelig hyppigt, så din facebookside o.l. er aktiv. 

• Et eller flere materialer (brochure, folder, hjemmeside, visitkort e.l.), som på en enkel og attraktiv 
måde (det behøver ikke at være fornemt og dyrt) formidler fortællingen om din virksomhed og 
dine produkter. Og fortæller hvor man finde dig og få kontakt. Hav altid (noget af) materialet 
med dig.



32

Derudover er der selvfølgelig mange andre ting du kan gøre: Være til stede på messer og events, hvor 
dine kunder (og medier) kommer efter inspiration; deltage i grossisters, fødevarenetværks og andre 
organisationers fælles markedsføringstiltag; kontakte journalister med en god historie; invitere kunder 
til arrangementer hos dig eller foreslå at du kommer forbi og fortæller kundens personale om dine va-
rer; give prøver på din produkter; stille op til en smagedag med spisestedets gæster; tilbyde materialer 
som kunden kan anvende over for sine gæster - og meget mere. Brug fantasien.

Hjælp dine kunder med at få succes
Den bedste måde, at skabe en god og langvarig samhandelsrelation med dine kunder er, hvis de op-
lever, at dine produkter og din service er med til at sikre deres succes. At dit produkt højner kvaliteten 
af deres serveringer, at historien om dine råvarer bliver en del af kundens historie, og at de kan regne 
med, at du altid leverer som aftalt. 

HUSK ALLE KUNDE-NIVEAUER
Som leverandør af fødevarer til foodservice markedet, skal du som regel forholde dig til flere kunde-
niveauer. De spisende – gæsterne – er kunder i restauranten eller kantinen, som til gengæld er kunder 
hos grossisten. Og i princippet er de alle dine kunder, selvom du kun sælger og leverer din vare til én 
af dem. Gæsten skal have en god oplevelse med det måltid, som er lavet med dine råvarer, så kokken/
økonomaen i restauranten/kantinen får en succesoplevelse. Og grossisten skal have en succes med at 
sælge og levere din vare til restauranten. Hvis dit produkt, din markedsføring og service fungerer på 
alle niveauer, er du godt på vej.

FORSTÅ KUNDENS FORRETNING
Inden du tager kontakt til en potentiel kunde, er det en god idé at have sat sig lidt ind i kundens for-
retning. Hvad karakteriserer den madoplevelse de gerne vil give deres gæster? Hvilken type mad 
server de? Lægger de vægt på sæson? Hvad siger prisniveauet om deres råderum på råvareindkøb? 
Passer dine varer og din historie til deres behov? Hvad mon er kundens største udfordringer? Har du 
undersøgt nogle af disse ting på forhånd, og fortæller kunden om det, når du taler med dem, vil det 
fremstå troværdigt, når du fortæller dem, at du synes I passer godt sammen, og at du gerne vil levere 
dine varer til netop dem.  
Hvis du også har bud på, hvordan restauranten kan få succes over for gæsterne – eller grossisten over 
for sine kunder - med netop dine produkter, kan det være med til at skille dig ud fra mængden af le-
verandører. Det kan f.eks. handle om at have så meget viden om dine produkters rette anvendelse i 
køkkenet, at du kan vejlede, eller give tips og idéer til, hvordan kokken sikrer kvaliteten eller får størst 
mulig udnyttelse af din vare. Det kan også være, at du kan bidrage til restaurant-oplevelsen på andre 
måder.

”En af vores leverandører har nogle gange blomster 
med fra marken, som vi kan bruge til at pynte i re-
stauranten. Det er med til at give en ekstra god stem-
ning i rummet – og det er fin lille hilsen fra leveran-
døren til vores gæster”

Niclas, Spisehuset
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Det kan også være, at dit produkt eller din service kan være med til at løse andre udfordringer for kun-
den, f.eks. omkring leveringshyppighed, emballage, størrelse, klargøring e.l. Alt sammen faktorer, det 
kan gøre kunden glad for at handle med netop dig eller bruge lige præcis din vare, og være det som 
adskille dig fra andre, som ellers på overfladen tilbyder tilsvarende produkter.

FIND LØSNINGER, OG FØLG OP
Hvis ikke du holder, hvad du lover, kan det give store problemer for kunden. Men det sker næsten i 
alle kunde-leverandør forhold, at der ind i mellem – forhåbentlig sjældent – opstår et problem med 
en leverance. Kvaliteten er af en eller anden grund ikke den, som kunden forventer, varen er ikke le-
veret som aftalt, eller I har misforstået hinanden på en eller anden måde. Det værste en leverandør 
her kan gøre, er ikke at følge op på problemet. Omvendt er en hurtig og god løsning noget af det mest 
loyalitetsskabende der findes. Så det skal prioriteres, også selvom fejlen måske ikke er din.

Du skal selvfølgelig prøve at undgå fejl og misforståelse i første omgang. Det handler bl.a. om din 
kvalitetsstyring og dine arbejdsprocesser. Men det handler også om kommunikation. Misforståelserne 
opstår ofte, fordi kunden og leverandøren ikke får talt sammen, eller på anden måde kommunikeret 
med hinanden. Hvis I ikke kan have personlig kontakt, kan man komme et godt stykke på andre må-
der, f.eks. gennem nyhedsmails o.l. 

Skab dit marked
Din salgs- og markedsføringsindsats handler grundlæggende om to ting: Fra forbrugerens/kundens 
ende at skabe en efterspørgsel efter dine produkter, så de bliver ’trukket’ gennem salgskanalerne (kal-
det pull) – og fra den anden/din ende skubbe dine varer igennem til dine kunder (kaldet push)

STIMULÉR EFTERSPØRGSLEN (’PULL’)
Hvis du sigter på at få en aftale med en grossist om at føre dine produkter, skal du være opmærksom 
på, at der sandsynligvis er mange andre, der også henvender sig til grossisten med varer, som i grossi-
stens øjne svarer til dine. 
Med dygtighed kan du måske argumentere for, hvorfor grossisten skal vælge netop din vare, men ofte 
kan det være mere effektivt allerede at have skabt et vist grundlag af kunder, som grossisten leverer 
til i forvejen. Hvis du kan præsentere sådanne konkrete kunder for grossisten, står døren allerede på 
klem. Alternativt kan du måske få nogle (potentielle) kunder til at henvende sig til grossisten med et 
ønske om at kunne få din vare leveret gennem grossisten. Det kan være med til at motivere grossisten 
til at føre dit produkt især, hvis det er kunder, som er særligt vigtige for grossisten.
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Selvom du er lykkedes med at få en aftale med en grossist, skal du ikke forvente, at dine produkter 
flytter sig selv herfra. Grossisten har et meget stort antal produkter i sit sortiment og du kan derfor ikke 
regne med, at de giver dit produkt den særlige opmærksomhed og lægger den indsats der skal til, for 
at grossistens (og dine) kunder opdager eller husker at bestille netop din vare. Her må du selv ud og 
markedsføre dig direkte over for kunderne, så du sikrer, at de bestiller din vare hos grossisten. Du kan 
næppe nå rundt til alle grossistens kunder, så fokusér indsatsen på dem, hvor der størst sandsynlighed 
for at skabe et køb af din vare. 
Hvis du selv distribuerer din vare og udfylder grossitens rolle, kan din pull indsats i stedet handle om 
at få din kundes gæster til at efterspørge netop din vare på spisestedet. Det er nok mest relevant, hvis 
der er tale om produkter, hvor leverandørens identitet/varemærke er afgørende, f.eks. drikkevarer og 
oste, end for varer, hvor kvaliteten nok er vigtig, men leverandørens navn måske ikke spiller den store 
rolle. 

SKUB PÅ (’PUSH’)
Den anden del af salgsarbejdet handler om at få dine forhandlere, herunder evt. grossister, til at gøre 
en indsats for at sælge dine produkter. Her kan du med fordel bruge nogle kræfter på at sætte dig 
ind i, hvilke salgs- og markedsføringsmetoder forhandleren/grossisten gerne benytter sig af – og hvor 
du vil kunne få dit produkt i fokus. Er det tema-magasiner, opskriftsamlinger, nyhedsbreve, messer, 
events, salgsmøder eller andre aktiviteter, hvor du kunne bidrage med din gode historie?

Nogle af grossisterne holder arrangementer, interne leverandørmesser og pitching-events, hvor både 
nuværende og potentielle leverandører får mulighed for at præsentere deres nye varer for grossiste-
nes indkøbere og andre beslutningstagere.

Push-arbejdet handler i høj grad også ’bare’ om løbende kommunikation. At være i jævnlig dialog med 
dine forhandlere og kunder, og gøre dem opmærksom dine produkter og nye tiltag. Men du skal sørge 
for, at din kommunikation er relevant, så det ikke opleves som en irriterende forstyrrelse hos dem. Det 
skal give dem noget, som har værdi for deres forretning.

Nogle gange kan push i øvrigt også være en metode til at afsætte pludseligt opståede varepartier, 
f.eks. p.g.a. overproduktion i.f.t. din normale salgsvolumen. Visse kunder kan godt lide at blive tilbudt 
den slags, og især hvis der er kunder du har gode relationer til, kan det virke loyalitetsskabende at give 
dem den slags gode tilbud.

Lær af dine erfaringer
Markedsføring og salg kan være hårdt arbejde. Ofte skal du gennem mange afvisninger, før du finder 
de rigtige eller tilstrækkeligt mange kunder til dine produkter. Og du vil måske opleve, at andre ikke 
synes, at din virksomhed eller dit koncept er helt så unikt, som du selv synes. Så er det, at mange mi-
ster modet, eller overbeviser sig selv om, at de ikke er gode til at sælge. 
Her er det vigtigt at finde den rette indstilling til de tidlige salgserfaringer, og det handler bl.a. om 
at kunne lære af dem – både de gode og dårlige. Gå lidt ’analytisk’ til værks, og tænk over, hvad der 
gjorde, at det ene kundebesøg gik dårligt, mens det andet blev en succes. Spørg dig selv, hvad der skal 
til for at undgå det første igen, men gentage det andet. Det kræver øvelse og tålmodighed, men hvis 
man arbejder med det, bliver succesraten højere med tiden.
Det kan også være en god idé at analysere lidt på, hvilke kontaktpunkter du har med kunden – situa-
tioner, steder og medier, hvor du og din kunde er i kontakt. Er der muligheder for dialog og påvirkning, 
som du har overset, eller noget som du undervurderer. På hvilke kontaktpunkter gør du det godt – og 
hvor vil du kunne gøre det bedre? 
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