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Spirit Gruppen og Tradesolu-
tion har i lengre tid jobbet tett 
sammen om å utvikle felles 

bransjeløsninger for dagligvare og 
storhusholdning, spesielt knyttet 
til salgsarbeidet i butikk. Nås tas 
samarbeidet til et nytt nivå, i det 
sistnevnte har kjøpt 50 prosent av 
aksjene i Spirit Gruppen.

Bedre verktøy
– Hele bransjen er i en digitalise-
ringsendring, og den trenger hjelp 
til å omstille seg. Sammen med Spirit 
Gruppen ser vi store muligheter for å 
hjelpe både leverandører og butikker 
til å bli enda bedre, sier adm. direk-
tør Sigmund Berle Jensen i Trade-
solution.

– På hvilken måte vil bransjen merke 
at de to selskapene knyttes tettere 
sammen?

– De som driver med salg, vil opp-
leve å få bedre støtte og verktøy. Løs-
ningene er sømløse og er målrettede 
mot den enkelte kjede og butikk. Det 
er bra både for butikken og leveran-
døren, sier Spirit-gründer Tom Aulie.

Ulike styrker
– Vi har samme målgruppe, men litt 

forskjellig kompetanse. Spirit Grup-
pen er veldig gode på digitalt inn-
hold, kreativitet og design, mens vi i 
Tradesolution er sterke på system og 
teknologi, samtidig som vi sitter på 
store mengder talldata, sier Jensen.

– At vi nå kommer under samme 
tak, gir muligheter for utvikling av 
tjenester som vil føre til bedre pro-
sesser, økt effektivitet, lavere kostna-
der og økt salg, legger han til.

Tradesolution er for øvrig ikke 
den eneste av de to som besitter 
verdifull innsikt. Gjennom mange 
år har Spirit Gruppen gjennomført 
dybdeintervjuer med både butikksje-
fer og kunder, som har gitt verdifull 
kunnskap om kundeadferd og for-
bedringspotensial i butikkene så vel 
som hos leverandørene.

Samarbeid
I senere tid har de to selskapene blant 
annet jobbet med å integrere Trade-

solutions salgssystem Increase i Spi-
rit Gruppens presentasjonsverktøy 
eSale. Dermed kan salgskonsulenter 
på kundebesøk enkelt hente frem 
relevante data og umiddelbart vise 
dem i profesjonelle, digitale presen-
tasjoner på nettbrett. I tillegg kan 
man ta opp bestillinger direkte i 
eSale. Det gjør kundebesøkene mer 
effektive både for konsulenten og 
kjøpmannen.

– Nå har vi gjort eSale enda mer 
skreddersydd. Vi har lagt inn sorti-
mentet til den enkelte kjede slik at 
salgskonsulentene kan presentere 
visuelle løsninger på uttak i butikk, 
i alle disker og endreoler, med pris-
plakatering og så videre, forteller 
Aulie.

– Butikksjefene vil kunne se nøy-
aktig hvordan eksponeringen vil se 
ut i egen butikk, med rett varemiks.

Flere tjenester
Foruten å tilrettelegge for bedre 
flyt i salgsprosessen, har begge sel-
skapene flere tilbud til ulike deler 
av bransjen. Spirit Gruppen bistår 
leverandørene med alt fra emballa-
sjedesign og annonseutforming, til 
strategi, skolering av medarbeidere 
og butikkmateriell – for å nevne noe. 
De benyttes også hyppig som mys-
tery shoppere, og er selskapet bak 

Dagligvarehandelens butikktester.
I Tradesolution har de en stor 

fotoavdeling, der de tilbyr fotogra-
fering av nye produkter som skal 
inn i dagligvarehyllene. I tillegg har 
de over år bygget opp et gedigent 
bilde- og mediearkiv. Ved å kjøpe en 
tilleggstjeneste, MediaStore Bedrift, 
kan produsentene ha alle bildene 
sine på ett sted, få kvalitetskon-
trollert bildene og en rekke andre 
fordeler.

– Er det planlagt flere nye tjenes-
ter nå som dere slår dere sammen?

– Det første blir en bransje-
skole, et introduksjonskurs for 
nye medarbeidere i bransjen. Den 
er på det nærmeste klar, og vil lan-
seres senere i år, forteller Aulie.

God match
Mens Tradesolution er eid av bran-
sjen selv, ved de tre store kjedene 
og Dagligvareleverandørenes For-
ening, har Spirit Gruppen vært et 
frittstående selskap.

– Hvorfor selger du livsverket?
– Det handler om at vi skal utvi-

kle oss videre med tanke på vekst, 
samt å legge et godt fundament 
for fremtiden. Derfor har vi 
ønsket oss en god partner å 
vokse sammen med, og det har 
vi funnet i Tradesolution, synes 
Tom Aulie.

– Vi er begge tjenesteleverandø-
rer til dagligvarebransjen, og utfyl-
ler hverandre godt. I tillegg opple-
ver vi at vi har lik bedriftskultur, så 
dette er rett og slett en veldig god 
match, understreker han.w

Vi har 
ønsket oss 

en god partner å 
vokse sammen 
med.

Digitale salgsverktøy: Stadig 
flere benytter seg av Tradesolu-
tions og Spirit Gruppens digitale 

salgsverktøy. Her er Dr. Oetker 
på kundebesøk hos Rema 1000. 
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Kjøper seg inn: Adm. direktør 
Sigmund Berle Jensen i  

Tradesolution.  

Ønsket seg partner: Spirit 
Gruppen-gründer Tom Aulie.  

Tjenester

Enda bedre sammen

to av dagligvarebransjens mest kjente tjenesteleveran-
dører går sammen. resultatet blir et enda mer komplett 
tilbud til alle ledd i verdikjeden.

Tradesolution kjøper seg inn i Spirit Gruppen:


