Samkjøpsgruppen AS slås sammen med Systemkjøp AS:

– Nå er vi snart 4.000
medlemmer og kjøper
for mer enn 2 milliarder!

Fra 1. januar 2020 fusjoneres Systemkjøp og Samkjøpsgruppen til ett selskap
under navnet Systemkjøp AS. Dette gjøres for å styrke selskapenes posisjon i
markedet og sikre de aller beste rammebetingelsene for medlemmene i en tid
der det er enda viktigere å stå sammen. For deg som Samkjøpsmedlem vil ikke
fusjonen endre måten du kjøper inn på pr. i dag. Med nesten 4.000 medlemmer
i ryggen, kan føle deg trygg på at du som kunde har blitt enda viktigere for
leverandørene og samarbeidspartnerne våre. Et medlemskap i en innkjøpskjede
skal gi deg trygghet og betingelser du ikke ville oppnådd alene, og nå blir
medlemskapet ditt enda mere verdt.

Fusjonen gir merverdi for
medlemmene
Vi er opptatt av at medlemmer og
samarbeidspartnere skal oppleve
positive fordeler som følge av
fusjonen. Varebestillinger gjøres
som i dag på samme kundenummer,
fra de samme leverandørene.
Leveransene vil bli gjort som i
dag med samme bestillingsfrist
og til avtalt leveransetid. For
Samkjøpsgruppens medlemmer,
vil tjenester, opptjening og bonus
for 2019 bli gjort og gjennomført
i henhold til Samkjøpsgruppens
eksisterende bonusmodell. Fra
1. januar 2020 vil opptjening
skje i henhold til Systemkjøps
bonusmodeller. Dette vil for de
aller fleste gi økt opptjeningsgrunnlag og forbedrede
bonusmodeller i 2020.
Samlokaliseres i Oslo
Som følge av sammenslåingen av
selskapene vil administrasjonen til
det nye selskapet være lokalisert
i Oslo. Her vil tjenestene som
medlemskoordinator, økonomi,

markedsavdeling og administrasjon
være samlet. Dette skal og vil styrke
dagens funksjoner ytterligere,
samt gjøre oss i stand til å yte
bedre service, oppfølging og
støtte til både medlemmer og våre
selgere i hele landet. Vi har også
tilpasset og overført områder til nye
regionsansvarlige. Dette gjøres for
å sikre lokal tilstedeværelse, samt
gjøre oss stand til å yte mer effektiv
og bedre service ovenfor våre
medlemmer. Vårt felles salgsapparat
vil fortsatt være godt representert
lokalt i de enkelte markedene, noe
som vil sikre at alle våre medlemmer
og samarbeidspartnere blir
godt ivaretatt. Sammenslåing av
selskapene fører dessverre til
at flere av dagens ansatte
i Samkjøpsgruppen ikke blir
med videre. Dette som følge av
at livssituasjonen vanskeliggjør
flytting til Oslo, eller andre steder
i landet. Vi synes dette er trist,
men har forståelse for valget til
den enkelte. «Vi vil i begynnelsen
av neste år starte rekruttering av
nye medarbeidere for å erstatte
disse stillingene», uttaler Eivind
Brynhildsen.
Tjenestetilbudet vil bestå
Markedsavdelingen, tilgangen
til tjenester og tilbudet opprettholdes slik det er i dag i henhold
til dagens avtaler. Ved bestilling
og behov for tjenester kontakter
dere deres Regionsansvarlig eller

oss sentralt i Systemkjøp på mail
firmapost@systemkjop.no eller
på telefon 24 12 67 00. Vi ønsker
primært at kontakten går via deres
lokale kontakt.
SOL lever videre
Varebestillinger gjennom Samkjøp
Online (SOL) opprettholdes og
driftes som i dag. Det vil si at alle
kalkulasjoner, plankjøp, varetellinger
med mer som dere har laget er
tilgjengelig også fremover. Vi vil
fortsette utviklingen med henblikk
på å forbedre dagens løsning.
Ved behov for opplæring eller
support i SOL vennligst ta kontakt
med deres Regionsansvarlig eller
kontakt oss sentralt i Systemkjøp på
mail firmapost@systemkjop.no eller
på telefon 24 12 67 00. Vi ønsker
primært at kontakten går via deres
lokale kontakt.
Styrking av Samkjøps konsepter
I Samkjøpsgruppen har det blitt
utviklet spennende og attraktive
konsepter for medlemmene som
også tas videre i det nye selskapet.
GO2 grill- konseptet videreføres
og satsningen intensiveres. Den
økte satsningen skal bidra til at
eksisterende og nye medlemmer
vil oppleve et kvalitetsløft og at
konseptet blir enda mer attraktivt
både for drivere og kunder.
Arbeidet gjøres i samarbeid
med brukergruppen og
samarbeidspartnere som tidligere.

Dersom dere har innspill til utvikling
vennligst ta kontakt med Knut
Kleivenes som er kontaktperson
for GO2 grill.

opp til et innholdsrikt program,
med faglige innspill, god mat og
drikke, og inspirasjon for å ta med
seg hjem.

Vi drar til Nice
Det årlige bransjetreffet vil bli
arrangert som tidligere, og denne
gangen vil vi invitere medlemmer
og samarbeidspartnere til Nice
21.-23. april. Turene er populære,
og det er det mange gode grunner
til. Du får her god anledning til å bli
kjent med andre medlemmer, våre
leverandører, og oss i Systemkjøp.
Bransjetreffet skal gi påfyll, både
faglig, og sosialt. Vi har derfor lagt

Flere fordeler og økt
lønnsomhet
Alle eksisterende medlemsavtaler
og leverandøravtaler overføres til
Systemkjøp fra 1. januar 2020. Det
arbeides med gjennomgang av
porteføljen og eventuelle endringer
vil kommuniseres fortløpende.
En del av medlemmene vil oppleve
å få nye kontaktpersoner som
følge av omorganisering. De dette
gjelder er eller vil bli kontaktet og

introdusert for ny kontaktperson.
For medlemmene skal fusjonen
gi en rekke positive fordeler,
som igjen skal bidra til en bedre
hverdag med økt verdiskapning
og konkurransekraft i årene som
kommer. Vi vil fortsette det løpende
arbeide med å utvikle tilbudet til
alle våre medlemmer for å bedre de
tjenesten og det vi kan bidra med
for å gi alle en «bedre hverdag».
Som alltid er vi tilgjengelig for dere,
og om dere har spørsmål eller
behov for ytterligere informasjon
er det bare ta kontakt med oss.

Eivind Brynhildsen
Daglig leder
+47 916 13 006
eivind@systemkjop.no

Knut E. Kleivenes
Forretningsutvikler
+47 958 44 452
knut@systemkjop.no

Morten Petlund
Salgssjef
+47 489 90 558
morten@systemkjop.no

Elin Karlsnes (i permisjon)
Medlems- /Markedskoordinator
+47 905 85 405
elin@systemkjop.no

Mari Vegsund
Controller
+47 950 10 441
mari@systemkjop.no

Emilie Arneberg
Medlems- /Markedskoordinator
+47 905 85 405
emilie@systemkjop.no

Martin Gjerde
Regionsansvarlig Nord-Norge
+47 907 44 424
martin@systemkjop.no

Raymond Brattland
Regionsansvarlig Nord-Norge
+47 477 55 027
raymond@systemkjop.no

Rune Olufsen
Regionsansvarlig Midt-Norge
+47 974 02 888
rune@systemkjop.no

Hamed Khowazack
Regionsansvarlig Midt-Norge
+47 94 01 94 08
hamed@systemkjop.no

Lise Marczenko
Regionsansvarlig Sør-Vestlandet
+47 916 82 034
lise@systemkjop.no

Nina Skjerping
Regionsansvarlig Vestlandet
+47 970 47 947
nina@systemkjop.no

Svein Engeset
Regionsansvarlig Østlandet
+47 905 85 405
svein@systemkjop.no

Eivind Flognfeldt
Regionsansvarlig Østlandet
+47 930 39 928
eivind.flognfeldt@systemkjop.no

Stian Gjefsen
Regionsansvarlig Østlandet
+47 909 90 518
stian@systemkjop.no

SYSTEMKJØP AS
Lilleakerveien 8, 0283 Oslo, PB 504, 1327 Lysaker
Sentralbord tel. 24 12 67 00 / firmapost@systemkjop.no
systemkjop.no

Systemkjøp ønsker alle medlemmer
en riktig god jul og et spennende
og godt nytt år!

