Att driva en Önskabutik!

Önskakedjan
FAKTA OCH SIFFROR
•

Önskakedjan består av 37 butiker med ett 100-tal
anställda och omsatte 2016 ca 179 mkr, exklusive
moms.

•

Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer och
saknas i 10 av de 17 kommuner, som tillsammans står
för halva Sveriges sällanköpshandel.

AFFÄRSIDÉ
•

Att på ett smartare sätt, via fler etableringar och
utvecklad webbhandel, erbjuda ett brett sortiment av
utvalda kvalitets- och designprodukter för matlagning,
servering och dekoration.

VISION
•

Att på 10 års sikt dominera den svenska marknaden via
en optimal mix av butiksyta och webbhandel samt att på
5 års sikt dubblera kedjans omsättning.

MISSION
•

Att via fler butikslägen få en optimerad och
kostnadseffektiv marknadsföring.

Önskakedjan
VAD KAN ÖNSKA ERBJUDA HANDLAREN?
•

En solid samarbetspartner.

•

En kompetent kedje- och
företagsledning med mångårig
erfarenhet från branschen.

•

En glas- och porslinskedja som
avsevärt skiljer sig från övriga på den
svenska marknaden.
(Presentinslagning, lokalt
anpassade variationer i sortimentet,
utvecklad webhandelslösning etc.)

•

En marknadsföringsintensiv kedja.

Fördelar med att vara
Önskahandlare
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemensam marknadsföring, foldrar,
hemsida och facebook-sida.
Profilmaterial.
Presentkort som kan användas i alla
Önskas butiker.
Lättillgängligt Supportkontor.
Låg royalty- och medlemsavgift.
Gemensamt datasystem.
Rikstäckande kedja.
Gemensam webshop.
Fördelaktiga avtal med leverantörer.

Förväntningar som
ny Önskahandlare…
Detta är en del av de svar vi fick av de befintliga
handlarna när de fick frågan…
•

•
•
•
•

•
•

Att kunna försörja sig i en rolig och inspirerande
bransch. Har tidigare varit franchisetagare och vill
inte känna mig så styrd.
Roligt jobb, få utlopp för sin kreativitet.
Att vara sin egen och kunna leva på det, syssla med
sitt stora intresse.
Saknades en butik på orten.
Rolig bransch, man får bestämma själv och utveckla.
Fick en chock över arbetsinsatsen som krävdes. (Jag
hade ingen erfarenhet från detaljhandel) Det tog
många år innan jag samlat ihop mig så pass att jag
kunde formulera mål och förväntningar. Nu älskar
jag det, men det hade inte skadat att vara litet
bättre förberedd.
Frihet att gå från tanke till mål, att jobba med
intresset.
Stå på egna ben.

Det bästa med att vara
Önskahandlare och tillhöra en
kedja….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernt sätt att samarbeta, ”mycket” för pengarna,
frihet att kunna anpassa sig efter sin lokala
marknad.
Många kollegor, med ett huvudkontor. Man kan ha
sitt eget koncept men ändå vara lika.
Gemenskap, marknadsföring, kvalitetsprodukter,
kunskapsutbyte. Inte helt centralt styrt.
Gemenskap och fina foldrar. Frihet och lagom
stöttning.
Bra marknadsföring för lite pengar.
Tillhöra en grupp med frihet.
Gemenskap, samma intresse.
Informationsutbyte.
Hjälp med IT-lösning.
Har möjlighet att styra sortimentet
Mycket för pengarna.
Frihet att vara egen.
Trygghet att vara del i en kedja men samtidigt ha en
stor frihet att skapa och forma den egna butiken
efter lokala förutsättningar.
Man är inte ensam (hjälp när man kört fast).
Hjälp med att köpa in.

Fredrik Dahlman
Önska-handlare i Falköping
•

Medlem sedan 2009

•

”Den största fördelen med
medlemskapet i Önska är att det är
en liten och snabb organisation som
jobbar för oss butiker på ett
kostnadseffektivt sätt. Jag har varit
medlem i flera andra kedjor med min
butik och har att jämföra med.”

•

”Vi får gemensam marknadsföring
och support till ett bra pris. Bättre
avtal och kampanjer från leverantörerna. Medlemsavgiften är låg och
vi får dessutom en årlig kickback
utbetald från våra leverantörer som
väger upp den avgiften. Dessutom
får vi ju också tillfällen att träffa
kollegor.”

Önskaskolan
För att uppnå högt uppsatta mål
måste all personal i Önskas butiker
utbilda sig kontinuerligt i den så
kallade Önskaskolan. Detta är viktigt
då produkterna som finns i våra
butiker ofta har både material och
funktioner med speciella egenskaper.
För att kunden skall bli riktigt nöjd
med den vara som köpts måste hon
givetvis veta hur den ska användas
och skötas. Att bara lyfta varan från
hyllan och låta kunden gå hem med
den utan korrekt kunskap är för oss
främmande. Därför har vi
Önskaskolan en gång om året.

BARKARBY

MARIESTAD

BODEN

MALMÖ

BORGHOLM

SANDVIKEN

BORÅS

SIMRISHAMN

FALKÖPING

SÖDERTÄLJE

GISLAVED

TOMELILLA

GÖTEBORG/
FRÖLUNDA TORG

TRANÅS

GÖTEBORG/FEMMAN
HALMSTAD

UMEÅ
VARBERG
VIMMERBY

HELSINGBORG

VÄRNAMO

HUSKVARNA

VÄSTERÅS

HÄSSLEHOLM

VÄXJÖ

JÖNKÖPING

YSTAD

KALMAR

ÅMÅL

KARLSKOGA

ÖSTERSUND

KRISTINEHAMN
KUNGSBACKA
LAHOLM
LINKÖPING
LJUNGBY

STOR-STOCKHOLM
5-7 BUTIKER

PITEÅ

GÖTEBORG
3-4 BUTIKER

STENUNGSUND

MALMÖ
3 BUTIKER

STRÖMSTAD

UPPSALA
ÖREBRO
NORRKÖPING
LUND
SUNDSVALL
ESKILSTUNA
LULEÅ
NORRTÄLJE
SKELLEFTEÅ

KUNGÄLV
LIDKÖPING
TORP
ÄNGELHOLM
ALINGSÅS
NYKÖPING
KARLSTAD
VISBY
ÖRNSKÖLDSVIK
CENTER SYD

För mer info kontakta Lotta Andrén på
info@onska.se eller 031-251950
Välkommen att bli en i gänget!

