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125 

mia. 

Dagligvarer 

202 

mia. 

Fødevarer 

Coops markedsandel: 35% 

Fortsat faldende volumen 

Coops maveandel: 20% 

Fortsat stigende volumen 



Fokus Målsætninger 

1. Varetilgængelighed 1. Vores butikker skal være velopfyldte, 

så kunderne har mulighed for at købe 

alle vores produkter 

2. Gennemførselsgrad (compliance) 2. 100% gennemførsel i samtlige Coop 

butikker på prioriterede 

områder/initiativer 

3. Fokus på bunden – salgsklar butik 3. Fokus på butiksstandard – vi vil løfte 

butiksstandarden og kundemødet i 

de butikker der performer dårligst 



 

Ét Coop 
“Sammen om bedre mad” 

 

 

Retail - fremtidens IT 

Stærkere fælles 

butikskoncepter  

og mere effektiv 

markedsføring 

Enklere 

sortiment  

og mere 

attraktive 

priser 

En enklere 

fælles 

driftsmodel 

Et enklere 

hovedkontor 
Vækst og 

lønsomhed 

Værdiskabende 

digital  

kundeoplevelse 

1 2 3 4 5 6 

7 

Coop familiens fremtidige samarbejdsmodel 8 

De 10 programspor 

Fremtidens HR og social ansvarlighed 9 

Finansielle initiativer 10 



Fair Pris udrulning  
i starten af 2019 

lavere  
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Film 







Derfor er Coop Bank ”Bedst i test”:  
 
”Coop Bank opnår Bedst i Test, fordi denne mindre og 
nyere bank har den næstlaveste beregnede ÅOP i testen 
og ingen etableringsomkostninger kombineret med en 
konkurrencedygtig rente, som tilbydes ens til alle 
forbrugere. Coop Bank tilbyder en høj fleksibilitet i lånets 
tilbagebetaling for et lavt gebyr og i nogle tilfælde slet 
ingen gebyr ” 

Nr.1 i Forbrugerrådet Tænk Penges 

forbrugslånsanalyse af 22 banker og 

finansieringsselskaber 





• Markedets bedst omtalte 

dyrevelfærdsmærke 

• Verandakyllinger 

• Bornholmergrisen 

• Skjulte buræg på vej ud 

• Velfærdsmærkede 
varer for 1,3 milliarder 

• 5% årlig vækst 

Film 



• Danmarks største Juledonation af 

overskudsmad (Stop Spild Lokalt) 
 

• Klare madspildskoncepter i alle butikker  
 

• Madspildsmagasin online og i butik med 

Stop Spild af Mad 

2017-18 



• Kampagnen ”Det 

store 

menneskeforsøg” 

prisvinder 

• Skrappe krav til 

bisphenoler 

• Påvirket 

lovgivningen her 

og i udlandet 

2018 



• 700.000 gratis 

genbrugsposer til 

medlemmer 

• Udskiftning af alle 

konventionelle poser 

2018 



• Mere end 

2.000 ID-tjek 

gennemført  

i butik 

• Husk ID 

kampagne 

• Tobak under 

disken i 

2018 2018 



• Besøg vores nye hjemmeside: 

ansvarlighed.coop.dk/ 

• Løbende digital kampagne i Coop 

og Brugskæderne: ”Vidste du at” 

• Omtankehjerte i tilbudsaviser og 

butikker 

• Den mest omtalte og bedst ratede 

virksomhed i Danmark på CSR 





Freemium Værdikuponer Kundefeedback 
Digital  

Tilbudsavis 
Tilbudsvisninger på 

Coop Opskrifter 

Aktivering af tilbud på prisscanner 

Lancering af pristjekker 

Ny og forbedret login funktion 

Vi er klar til julen i Coop app’en 

Kommer snart! Er her allerede! 





• 74 bestyrelser 
bruger funktionen  

• 260 lokale 
foreningsnyheder 
indtil videre 

• Den mest aktive 
bestyrelse har 
sendt 54 nyheder 





Tre strategiske film til 
forskellige 
målgrupper 

 ”Sammen kan vi”-film om 

medejerskab, fællesskab  

 og fast lav pris 

1 

2 

3 



Hvad kommer du til at tænke på, når man siger, at:  

”Coop er en forening, som er ejet af sine medlemmer”? 

2017 



Hvad kommer du til at tænke på, når man siger, at:  

”Coop er en forening, som er ejet af sine medlemmer”? 

2018 



Mad-

fællesskaber 

Byens 

Scene 

Uddannelse 

til 

medlemmer 

Samvirke på 

tur 

App 

beskeder 

Ansvarlig-

heds 

historier 

Storyteller 

5.000 

Nyhed 

3.000 

Nyhed 

1.900 

Nyhed 

80.000 
Nyt inspira-
tionskatalog 



• 69 butikker deltager  

i 2018 

• Investeringer for  

ca. 8 mio. kr. 

• Ny runde starter i 2019 

Eksempler på lokale investeringer: 
• KV Svendborg: Røgovn, kyllinge-rotisseri og bordhakker 

• SB Ringkøbing: Kødkrogmodningsskab, bagerfryseskab 

og vinkøleskab 

• SB Hinnerup: Pølsestopper og salgsmøbler 

Husk: Du kan 
også søge i 2019 
og 2020! 



Husk at se om der 
er mulige 
projekter i din by 

 

• 29 succesfulde projekter 

• 9 projekter live lige nu 

• Fejø Frugt finansieret på 6 timer 

• 2 Dagli’Brugser crowdfunded 



29 demokratiske 

virksomheder 

 

• Coop 

• GF Forsikring 

• Arla 

• Forenet Kredit 

• Dansk Energi 

• Eniig 

• NRGi 

• Boligforeningen 3B 

• Thise Mejeri  

• OK 

• … 






