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NORGES

RÅESTE 
HAMBURGER-
KONSEPT



2

Hva er

GO2 grill?

GO2 grill ble etablert i 2012, 
og er et konsept utviklet og 
drevet av innkjøpssamarbeidet 
Samkjøpsgruppen AS.

• Medlemskap i GO2 grill skal gi 

medlemmene mange fordeler, hvor 

hjelp til mersalg er en av de viktigste 

delene.

• En brukergruppe bestående av 

medlemmer, Samkjøpsgruppen og 

leverandører står for utviklingen av 

GO2 grill. 
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Mål og visjoner

Visjon Formål

Norges råeste 

hamburger-

konsept

Bidra til at medlems-

bedriftene blir mer 

lønnsomme, økt 

tilfredshet både 

blant gjester, drivere og 

ansatte

Målsetning om 

salgsvolum på 

300 MNOK og 

50 enheter 

i konseptet

Ambisjoner



4

Fakta

• 22 medlemmer spredt 

over hele landet

• Over 49 % økning i 

kjøpsvolum i 2018

• 7 nye GO2 grill i 2018

• Ingen av de som har gått 

inn i konseptet har mindre 

økning enn 20 %



Verdier

Lokal 

tilpasning

Kvalitet

Lokal 

tilpasning Engasjerte Motiverende

Kvalitet Innovativ



Hva får du:

Del take lse

I  f e l leskapet

Felles samling 

en gang I året

T i lgang t i l

konsepte t

Lokal t i lpasning

av di t t sp ises ted

t i l konsepte t

Prof i le r ingshje lp

for  d i t t sp ises ted



Kursing og 

opplæring

Gode innkjøps-

avtaler 

Kalkylefors lag

Netthandel med plankjøp, 

Kalkylesystem med allergener 

og næringsinnhold

Hva får du:
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T i lgang

t i l meny-

fors lag

Monter ings -

anvisninger
Kampanjer

Hva får du:
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• Benytte konseptet i tråd 
med retningslinjer og 
manualer.

• Samkjøpsgruppens bestillingsportal skal 
brukes både til 
bestilling, plankjøp, kalkulering 
og næringskalkulator. 

• I portalen skal du også fylle ut skjema 
om omsetning etter hver kampanje.

• Profilmanualen skal følges i 
sin helhet.

Hva kreves

av deg som

driver?
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Grillkroa på 

Oppdal

• Økt omsetning fra 2012 til 
2017 med 59 %

• Hadde ikke hatt mulighet for 
dette uten GO2 grill sine 
signaturretter og kampanjer. 
Stort gjenkjøp på signatur-
retter.

• Hadde ikke valgt denne 
profilen uten muligheten 
med lokale tilpasninger.
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Patricias 
gatekjøkken

• Økt omsetning med 82 % fra 
2013 til 2017.

• Signaturrettene utgjør 46 % 
av omsetningen.

• Viktig momenter for å bli med 
i GO2 grill er at det er Norges 
råeste hamburgerkonsept, 
fornøyde kunder og stolte 
ansatte.



12

Raymonds

diner

• Nyåpnet i august 2018. 

• Ligger på Rakkestad i Østfold

• Fantastisk åpningshelg med 

Amcar-biler og masse folk.

• Selger veldig bra med 

signaturretter. Har også stort salg 

på fersksmurte bagetter til lunsj.



Årsavgiften er kr 4 000,- pr år. 

Disse midlene blir disponert av brukergruppen 

og går til drift av konseptet.

Dette kommer i tillegg til serviceavgiften til 

Samkjøpsgruppen på kr 1 000,- pr år.

Hva koster det?

Ingen f ranchiseavgi f t (andre kos tnader )
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Økt omsetning. Ingen under 20 % 

omsetningsøkning etter omprofilering

Deltagelse i et fellesskap som kan spille på hverandre

Ekstra oppfølging fra hovedleverandører

GO2 grill hadde i 2018 49 % økning på kjøp over grossist

Økt lønnsomhet ved hjelp av signatur- og kampanjeretter, 

med fokus på salg, mersalg og gjenkjøp.

GO2 grill – hvorfor være med?
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• Alle i GO2 grill må signere 
kontrakt ved innmelding.

• Denne henviser til en 
hver tids gjeldende 
profilmanual.

Kontrakt


