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DRA-MATEN®



 PLATSBESPARANDE

Dras på längden, tar liten plats mellan

hyllor och vid passering.

(Mindre butiker etc)

DRA-MATEN®



DRA-MATEN®

 STABIL 4 hjul

Dras horisontellt utan att läggas/vippas.

Därför praktisk för barn, äldre,

handikappade etc

Kan “toppas” med varor

utan att varor faller av



DRA-MATEN®

 Inte FÖR stor – rymmer 28 liter

Konkurrerar därför inte med den stora 

kundvagnen.

Ökar snittköpen.



DRA-MATEN®

 Inte FÖR höga kanter

Gör det lättare för kunden att ta varorna 

ur korgen när den står på disken.



DRA-MATEN®

 KUNDVÄNLIG – enkel att använda,

handtagen läggs ned på

samma sätt som kunderna

är vana vid från ordinarie 

kundkorgar.



DRA-MATEN®

VARIANTER – modell med 4 hjul

Större avstånd till golv, plats för reklam 
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Samtliga var positiva till att bli intervjuade om produkten!  

99,7 % av de utfrågade tyckte Dra-Maten® var BÄTTRE än den

Vanliga kundkorgen!

Citat kunder:

”Lättanvänd”, ”genial”, ”praktisk”, ”super”! 

46 % - JA, jag tar med fler varor i korgen:

99,2% - Använder Dra-Maten® som ERSÄTTNING för traditionell KUNDKORG.

Bara 0,8 % av de utfrågade använder den också som ersättning för kundvagn.

En POSITIV OMSÄTTNINGSUTVECKLING har dokumenterats i de aktuella

testbutikerna efter igångsättning av den nya kundkorgen (Dra-Maten®)

KUNDUNDERSÖKNING

UTFÖRD I NORGE
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98 % av dom utfrågade använder VANLIGTVIS (oftast) KORG när dom handlar

Kundens HANDLARFREKVENS i  en av testbutikerna:

Tillfrågade kunder handlar ofta i butiken (småinköp)

De tillfrågade bekräftar att de primärt använder KORG när de handlar

5 % svarade att dom nog tillbringar mer TID i butiken när dom handlar med Dra-Maten®

8 % handlar med sig tyngre varor i Dra-Maten®

Citat från kund: ”Irriterar mig när jag kommer i en butik som inte har Dra-Maten!”

Dra-Maten® har visat sig särskilt praktisk för:

Förälder med barnvagn och barn

Äldre samt personer med handikapp – slipper att bära



DRA-MATEN®

Supermarket Support AB

Alingsåsvägen 40

518 33 Sandared 

Tel :033-25 59 06

Fax: 033-25 51 45

Mobil: 0705-11 09 20

Mail:butiksservice@swipnet.se


