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Atria Deli – Pohjoismaiden johtava herkuttelutuotteiden valmistaja
yllättää markkinat yhä uudelleen
Atria Skandinavian tuoteperhe Ridderheims & Falbygdens on osa Atria Delin liiketoimintayksikköä. Näitä kaupallisesti erinomaisia, Ruotsissa jo tunnettuja tuotemerkkejä tehdään
nyt enemmän tunnetuiksi myös Suomessa, Norjassa ja Venäjällä. Ridderheims & Falbygdens tuotteiden vientiä lisätään, koska tuotteilla uskotaan olevan potentiaalia myös vientimarkkinoilla.
Laajentumistoimenpiteitä tehdään Optimize Deli -projektin nimissä osana Atria-konsernin uutta
strategiaa.
– Suomen markkinoille pääsyy vaatii aikaa,
huomattavasti enemmän kuin Ruotsissa. Syynä on se,
että Suomen päivittäistavarakauppaa johdetaan
enemmän keskitetysti kuin Ruotsissa. Lisäksi
kulutustottumuksissa on eroja. Suomessa
herkuttelutuotteiden kategoria ei ole yhtä tavallinen
kuin Ruotsissa ja siksi meidän on aloitettava alusta ja
rakennettava tämä kategoria myös Suomessa.
Tavoitteena on, että kaikki tuotteemme ovat esillä
kauppojen herkkuosastoilla, joista asiakkaat löytävät ne
helposti. Atrian jo olemassa oleva kontaktiverkosto
helpottaa tuotteittemme lanseerausta suomalaisissa
kaupoissa, koska yleensä samat henkilöt vastaavat sekä
liha- että herkkutuotteista, selvittää Atria Delin
toimitusjohtaja Lars Ohlin.
– Norja on Atria Delin suurin vientimarkkina ja siellä on vuodesta 2009 lähtien ollut
toiminnassa oma tytäryhtiö, Ridderheims AS, jonka liikevaihto on noin 70 miljoonaa
kruunua (reilu 8 milj. euroa) vuodessa. Suomessa tuotteiden myyntiä hoitaa Atria.
Vuonna 2009 liikevaihtomme Suomessa oli noin miljoona euroa ja tällä hetkellä se on
noin kaksi miljoonaa. Tavoitteemme on viisin- tai kymmenkertaistaa liikevaihtomme
Suomessa. Atria Delin päivittäistavarakaupan liikevaihto Ruotsissa on noin 70 miljoonaa
euroa, kertoo Atria Delin toimitusjohtaja Lars Ohlin.
Ohlinin mukaan mahdollisuudet liikevaihdon roimaan lisäämiseen myös Suomessa ovat
hyvät, joskin se tulee viemään aikaa.
Ruotsi on Atria Delin toiminnan perusta ja Ohlinin mukaan testimarkkina uusille
tuotteille. Jos ne ovat kysyttyjä Ruotsissa niin niiden vienti käynnistetään myös Suomeen,
Venäjälle ja Norjaan.
Venäjä uusi markkina
Atria Delille Venäjä on täysin uusi markkina. Ensimmäinen Ridderheims & Falbygdens tuotteilla lastattu rekka ajoi Venäjälle elokuussa 2013.
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− Venäjän myynnin kehittäminen tulee viemään aikaa. Maan byrokratia on mittava ja
maassa tarvitaan huomattavasti enemmän lupia kuin Pohjoismaissa. Myymme Venäjällä
aluksi vain säilykkeitä, mutta pyrimme
aloittamaan myös juustojen viennin vielä ennen vuodenvaihdetta. Venäläisiltä
kuluttajilta saamamme palaute kertoo, että he ovat tyytyväisiä tuotteisiimme. Myös
Venäjällä toimimme läheisessä yhteistyössä paikallisen Atria-organisaation kanssa, toteaa
Ohlin.
Menestys kumpuaa rohkeudesta
− Organisaatiossamme on valtavan suuri kiinnostus ruokaan. Kaikki, minusta itsestäni,
sisäänostajista ja kategoriapäälliköistä lähtien aina varasto- ja tuotantotyöntekijöihin
saakka ovat erittäin tietoisia ruuasta ja todella sitoutuneita työhönsä. Juuri tämä tekee
Atria Delistä Pohjoismaiden johtavan
herkkutuoteyrityksen. Me uskallamme kulkea omia teitämme, etsiä uusia trendejä ja
tarttua niihin nopeasti. Tämän ansiosta olemme onnistuneet yllättämään markkinat kerta
toisensa jälkeen. Uskallamme lanseerata myös hieman hulluja ideoita ja usein juuri nämä
hullut ideat ovat menestyneet
hyvin, kertoo Ohlin.
Faktalaatikko:
Atria osti Ridderheimsin vuonna 2008 ja Falbygdensin osana Sardusta vuonna 2007.
Ridderheims & Falbygdens -valikoimassa on noin 1 300 tuotemerkkiä ja tuotteita
hankitaan eri puolelta Eurooppaa. Valikoimassa on esimerkiksi oliiveja, tapaksia,
aurinkokuivattuja tomaatteja ja todella suosittuja olutmakkaroita. Falbygdensin
valikoimassa on useita ruotsalaisia pitkään kypsytettyjä juustoja ja tuontijuustoja useista
Euroopan maista.

