
NYE VEJE TIL VÆKST
Dorthe Errebo, virksomhedsrådgiver



Vigtige strategiske spørgsmål til din virksomhed

• Hvor er dine egne og evt. medarbejderes 
kernekompetencer og interesser ?

• Nuværende rammer for din produktion ?

• Hvor stor skal din virksomhed blive på 2 –
3 årigt sigte ?

• Hvor mange produkter forventer du at 
fremstille på 2 – 3 årigt sigte ?

• Hvad sælger dit produkt ?
• Historien? Den særlige smag? Indpakningen? 

Betjeningen? Din beliggenhed?
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Vækststrategi via vertikal integration

Underleverandør

Producent

Grossist

Detailhandel

Forbruger
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B2B B2C



B2B salg

B2B

Netsalg

Mødested med 
indkøbere

(Fooducer)

Netsalg via netbutik

(Nemlig.com)
Grossister og 

catering

Detailhandel

Til koncerner

Til butiksbestyrer

Restauranter
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Strategisk 
samarbejdspartner



B2B kendetegn ved salget

• Du får ikke alle led i værdikæden med

• Du handler med topprofessionelle indkøbere

• Køberne (indkøberne) har stort fokus på prisen

• For nogle af køberne er det mindre væsentligt, om de sælger 
din vare eller andres, bare de sælger noget.

• Historien vedr. dit produkt vil i nogle tilfælde have vanskeligt 
ved at nå ud til slutforbruger 
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B2C salg

B2C

Netsalg

Hjemmeside
Abonnements

ordning

Facebook 

Gårdbutik
Egen eller hos 

andre

Markeder Madsamling
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B2C kendetegn

• Du sælger til sidste led i værdikæden og får dermed den 
maksimale værdi ud af dit produkt

• Du handler med forbruger, der ser på andet end prisen

• Du bestemmer selv, hvilke varer, du har på hylden

• Du fortæller selv historien bag dit produkt

• Dit arbejde og ansvar hele vejen på godt og ondt

85



Konklusioner

• B2C salg forudsætter mange kompetencer – stort arbejde – lyst til 
at tale med forbrugere – men højere pris pr. enhed – energi  og 
inspiration ved at tale med kunder

• B2B salg forudsætter lyst til at forhandle med professionelle –
indsigt i emballering, distribution, produktion af en vis størrelse –
men mere tid til produktionen

• Strategisk partnerskab forudsætter fast samarbejdspartner, færre 
led i værdikæden, mindre tid med salg og mere tid til produktionen
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Projekter i differentieringspuljen hos Future Food 



Hvedegræs til superfood 
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Jesper Zeihlund – samarbejder med VKST

#Gastronomi #landbrug #high end niche produktion 
#gastro oplevelser #BTB – BTC #strategi på tænkt og 
praktisk udført niveau
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