BLI EN DEL AV ETT FRAMGÅNGSKONCEPT
– SMYCKA VÄXER!
Smyckakedjan kommer under de närmaste åren etablera sig på
en rad olika orter i Sverige. Antingen genom nyetablering eller
med en befintlig butik som vill arbeta med Smyckas koncept.
Vi vet att vårt koncept fungerar mycket bra för konvertering
och att det har varit framgångsrikt och gett en bra utveckling
för de butiker som har valt att gå med i Smycka.
Vad vi kan erbjuda dig
Med Smycka får du ett känt och välfungerande koncept.
Under 2015 ökade Smycka med 8,6 % mot branschens 3,8 %.
Ett samarbete med Smycka innebär:
 Avtal med välkända varumärken för klock- och smyckesbranschen
 Central gemensam marknadsföring i flera kanaler på ett
modernt och attraktivt sätt
 Gemensam e-handel och ny modern hemsida, som stärker
dig också lokalt och ökar din omsättning
 Gemensamma e-presentkort
 Gemensam service och bytesregler samt ett tydligt
kundlöfte som underlättar för kunden och skapar mervärde.
 Ny lättarbetad konceptinredning, som är uppskattad av
både kund och butiksägare
 Gemensamt affärssystem
 Försäkringar
 Digital skärm i butiken, med marknadsföring av våra
varumärken
 Våra egna unika och framgångsrika private brands
Classic och August
 Kundklubb som administreras centralt
 Gemensam hemsida med egen undersida för din butik
 Nya kollegor och stort nätverk med bl.a. regionmöten
och mässor m.m. under året
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 Huvudkontor som ger service och stöd till butiken samt
arbetar för att ständigt utveckla konceptet och Smycka
som varumärke
 En aktiv styrelse som arbetar med utveckling av Smyckas
strategi att fortsatt utvecklas som kedja genom exempelvis
marknadsföring genom olika kanaler, nyetableringar och
leverantörssamarbeten m.m.
Mervärdet av ett samarbete
Du får stöd och rådgivning av oss i processen att bli en
Smyckabutik. Vi jobbar även med mentorprogram, utbildning,
praktik för att ge dig en bra och trygg start på samarbetet.
Allt skräddarsys efter dina behov, men med vår kunskap
om Smycka.
Är du intresserad av att veta mer om Smycka? Kontakta
catharina.becker@smycka.se eller ring på 054-769 01 52
för mer information.
Ta gärna del av vår hemsida smycka.se för att få veta
mer om oss.
Välkommen till oss på Smycka!

Vänliga hälsningar
Catharina Becker
Vd, Smycka AB
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