


GO2 grill – Hvorfor være med
• Ingen franchiseavgift

• Å være med i GO2 grill skal gi mange fordeler, hvor
hjelp til mersalg er den viktigste biten

• Økt omsetning pga markedsføringen. Ingen under 20 % 
omsetningsøkning etter profilering.

• Bedre innkjøpsbetingelser som profilert kjede

• Samtidig får dere tilgang til: Et dedikert GO2 grill team 
hos Samkjøpsgruppen AS 

• Skille seg fra andre fastfoodsteder.

• Deltagelse i et fellesskap som kan spille på hverandre
• Ekstra oppfølging fra hovedleverandører



Signaturretter

• Signaturretter: disse er utviklet i samarbeid 
med hovedleverandører og medlemmer i GO2 
grill.



• Design og profilelementer: 
Et mimimumskrav på 
profilering, dette gjøres 
i samarbeid med 
Samkjøpsgruppen AS. 

• Alt materiell skal være i 
profilens design.



Felles kampanjer





Kampanjer for skjerm



Egne kampanjer

Stedet kan også lage egne kampanjer 
i samarbeid med kjedekontoret.  Det
er viktig å ta vare på kreativiteten til 
det enkelte sted.



Egne aktiviteter





Mersalgstips





Kursing av drivere og ansatte

• Kursing: Spesialsydde kurs 
utviklet for hver enkelt profil.

• Oppfølgingskurs holdes en 
gang i året. 



Suksesshistorier

Hentet det vi har i Samtalen 
foreløpig. Ikke kommet noen nye.









Startpakke GO2 grill                                                                               

 

Hva Hvordan 

Etiketter burger 1000 stk fra oss, kjøpes etterpå 

Etiketter dressingbeger 1000 stk fra oss, kjøpes etterpå 

Kjærligheter 250 stk fra oss 

Lysbilder Får hele menyen fra oss 

Kampanjemateriell Får fra oss 

Menyfoldere Får fra oss i godkjente format 

Flyers Får fra oss 

Diskrammer A4 2 stk Får fra oss, flere kjøpes 

Teorikurs matfaglig Kjøres av selger i Samkjøpsgruppen 

Praktisk kurs matfaglig Kjøres av selger NSH 

Kursbevis Får fra oss 

 

 

Stedet må kjøpe selv: 
Hva  

Lyskasse signaturretter Får tilbud 

Utvendig skilt Får tilbud 

Bekledning Bestilles hos oss, eget skjema eller på nett 

Profilert emballasje Bestilles Staples på vår netthandel, eget prisark 

Profilering vinduer/vegg Får tilbud 

Stålfront på disk Får tilbud 

 

Skal brukes: 
Hva  

4 signaturretter  

Kampanjer skal følges  

Bestillingssystem skal brukes  

Profilemballasje  

Renholdsplan fra Lilleborg  

Rapsolje i frityr  

Glutenfritt tilbud på menyen  

 



Brukergruppe
• Består av 3 – 6 medlemmer i tillegg til en 

representant fra Samkjøpsgruppen AS.  

• Formålet med brukerrådet (BR) er å engasjere 
medlemmene til å bidra med innovasjon og 
videreutvikling av konseptet i samarbeid med 
Samkjøpsgruppen AS.  Samkjøpsgruppen AS er 
bestlutningstaker.

• Bestemmer kampanjer, evaluerer og utvikler 
signaturretter og er mentorer for nye steder.



Brukergruppen i dag

Geir Hellsaa, Grillkroa på Oppdal

Anne Lise Sørensen, Patricias i Bardu

Kåre Petter Sundet, Bjugn Bowling på Bjugn

Jørn Klaushaugen, Parken Grill og Cafebar på Otta



Hva inneholder Samarbeidsavtalen 
mellom oss og kunden?

1. Full lojalitet overfor profilens innkjøpsavtale

2. Organisering av innkjøpsarbeidet

3. Hva skjer hvis et medlem ikke følger avtalen lojalt.

4. Aktiviteter, kurs og skoler

5. Avviksrapportering

6. Menyer

7. Profileringsutstyr

8. Kontrollskjema

9. Finansiering av profilen

10. Kontrakt

11. Bonuser



Hvorfor være lojal overfor 
profilens innkjøpsavtaler

• Industrien gir bedre betingelser hvis vi kan 
vise til høyt volum, kjøpstrohet (lojalitet til 
avtalen)og mersalg.

• Husk at vi trenger hverandre for å lykkes.



Organisering av innkjøpsarbeidet

• Profilen har vedtatt å ha en forpliktende 
innkjøpsordning som skal følges av medlemmene.

• Også ved bruk av innkjøpsportalen til 
Samkjøpsgruppen AS sitt eget nett. Eventuelt et 
brudd på denne lojaliteten er omtalt i punkt 3. 
Medlemmer er forpliktet til å være med på alle 
aktiviteter se punkt 4.

• Hovedtyngden av innkjøpsordningen er organisert 
gjennom selskapet Samkjøpsgruppen AS.



Hva skjer hvis et medlem ikke 
følger avtalen lojalt

• Samkjøpsgruppen AS får utkjørt statistikker fra leverandørene. Viser disse 
statistikkene avvik i forhold til forventet varekjøp fra den enkelte, vil 
Samkjøpsgruppen AS avhengig av hvilken avtale, rette en henvendelse til 
medlemmet med spørsmål om hvorfor avtalen ikke benyttes.

• Er årsaken til manglende kjøp at profilmedlemmet benytter andre 
leverandører enn de vi har avtale med og at ikke Samkjøpsgruppen AS sitt 
nett brukes, vil dette medføre reaksjoner som følger:

• Skriftlig advarsel med muligheter til å rette opp feilen innen 6 uker.

• Skjer det da ingenting må skilting osv. ned i løpet av 10 dager, hvis det da 
ikke blir gjort, kan Brukergruppen leie noen på eiers bekostning til å ta ned 
profileringsutstyret.



Aktiviteter, kurs og opplæring

• Når det gjelder aktiviteter skal alle prof 
ilmedlemmer følge disse, så lenge de er 
bestemt av Brukerrådet. 

• Brukerrådet skal i god tid før det kommende 
året lage en aktivitetsplan, da det har 
innvirkning for avtalene som skal gjøres for 
det kommende året.



Egne aktiviteter kan lages i tillegg

• Ved egne aktiviteter kan medlemsservice-
avdelingen i Samkjøpsgruppen AS benyttes til 
selvkost og profilens materiell skal brukes.

• Kampanjemateriell skal sendes ut i god tid før 
aktiviteten.



Kurs/Opplæring

• Her bør det lages kurs som er rettet mot den 
daglige drift. Kursene skal være til selvkost.

• Brukerrådet lager her en kursplan.



Avviksrapportering

• Hva gjør du når leverandør ikke oppfyller vilkårene i avtalen?

• Det vil til en hver tid være et forbedringspotensiale i en innkjøpsavtale. 
Det er derfor uhyre viktig at Profilhusets medlemmer rapporterer avvik, 
slik at feil kan bli rettet opp snares mulig. I tillegg til feilrettingen vil 
avviksrapporteringen utstyre Samkjøpsgruppen AS med et godt verktøy 
når avtalene skal reforhandles/inngås på nytt. Er det kommet mange 
avviksskjemaer på enindustri, og den samme industrien ikke vil innrette 
seg etter avvikene er det opp til brukerrådene/Samkjøpsgruppen AS og si 
opp en eventuell avtale med gjeldende industri. Da er alle profilhusenes 
medlemmer forpliktet til å følge den samme oppsigelsen. 
Samkjøpsgruppen AS/ brukerrådene må da sammen framskaffe en 
leverandør på de samme produktene før en avtale sies opp, slik at den 
erstatter den gamle. Avviksskjema som skal brukes ligger ved kontrakten.



Menyer

• Her er det opp til brukerrådene å bestemme 
menyer. Faste menyer er forpliktende og skal 
brukes i den enkelte profil. Øvrig 
varesortiment skal være i Samkjøpsgruppen 
AS sitt sortiment.

• Se Profilhåndboken.



Profileringsutstyr, materiell

• Her er det også brukerrådene som har det 
avgjørende ordet.

• Profilemballasje skal brukes. Se Profilhåndbok.



Kontrollskjema

• Dette skjemaet skal benyttes av et ikke medlem for å 
vurdere det enkeltes sted om de følger de pliktene 
som er beskrevet ovenfor. Dette er ikke ment som et 
kontrollorgan men som en garanti på at profilhuset 
følger sine plikter. Dette skal være en garanti for alle i 
profilhuset, slik at enkelte ikke er med på å dra 
helhets inntrykk ned for profilen. Kontrollen kommer 
fra 1 til 2 ganger i året og uten forvarsel.

• Kontrollskjema ligger vedlagt med kontrakten.



Finansiering av profilhuset

• Gjennom avtaler med Norsk industri vil det fra 
Samkjøpsgruppen AS bli tilført midler til å 
gjennomføre aktiviteter. Det skal være en avgift pr år 
fra det enkelte medlem og som da igjen skal brukes 
mot mersalg/aktiviteter.

• Det er Brukergruppen som har alt ansvar for de 
midlene som kommer inn på prof ilhuset og hva de 
skal brukes til.

• Årsavgiften er satt til kr 4000,- og vil bli fakturert i 
januar måned.



Akseptskjema

• Jeg har lest gjennom hele avtalen vedr. innkjøpsrutiner for 
Profilhuset, og aksepterer betingelsene som er satt.

• Ved en oppsigelse så er oppsigelsestiden 6 mnd. fra den første 
i måneden.

• Ved salg av firma / lokaler skal Samkjøpsgruppen AS 
informeres umiddelbart og vil komme underpunktet 11.

• Ved utmelding må alt av Profilvarer taes ned. Er dette ikke 
gjort etter 1 måned etter utmeldelse vil Brukergruppen kunne 
leie noen til å ta det ned på eiers bekostning.


