Høstjakta
er i gang

Mulighetene er langt flere enn truslene, og vi sitter på mye
informasjon – som igjen vil gi muligheter i høstjakta.
Trykk her for å lese mer

Muligheter
eller trusler?
Spirit har denne høsten gjennomført en omfattende
kartlegging av kjeder og butikker, samt foretatt intervjuer
med sentrale personer, både på kjedekontor og i butikker
over hele landet. Spesielt med fokus på Coop.

IDEER TIL KAMPANJETEMAER OG SESONGUTTAK
- Oppbygging av tematikker som er viktig for kjedene. Skissere temaforslag 		
gjennom realistiske butikkskisser (ide)
- Sikre sesongplasser og volum gjennom kreative uttak i butikk
- Organisere hele året i visuelle årshjul, som viser muligheter gjennom året.
Vi har også digitale verktøy, som sikrer planprosessen med dine kunder
GJENNOMFØRING AV KJEDEKAMPANJER
- Skreddersydde digitale innsalgsark, tilpasset hver enkelt kjede og kategori.
- Sikrer entusiasme og gjennomføring av aktiviteter i butikk gjennom skreddersøm
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INNSALG INTERNT OG MOT KJEDEKONTOR
- Utvikling av innsalgspresentasjoner som er bygget på effektiv retorikk og 		
visualisering av felles muligheter
- Film og motion design for å dramatisere ideer i innsalget
LOKALE SOME AKTIVITETER
- Ta ut temaer lokalt for større butikker, for å sikre lojalitet og satsing på våre 		
produkter. Stort ønske fra butikkene

Bare muligheter...
Spirit har det siste året bygget opp relevant innsikt igjennom Retail Tracker
(kartlegging av dagligvaremarkedet) og intervju av nøkkelpersoner i bransjen.
I tillegg har vi forsterket kreativ avdeling med 4 nye nøkkelpersoner innenfor
3D design, SoMe, digitalt, motion design, film m.m med fokus på Retailbransjen.
Vi tar gjerne en uformell presentasjon med fokus på hva kundebehovene er
og hvordan man kan «forføre kundene».
Vi jobber med kunder som Coca Cola, Läntmannen, Findus, United Bakeries,
Tine, Coop m.fl. Ta kontakt for en uformell prat, enten fysisk eller på Teams
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