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Ny medarbetare
John Aronsson kommer från och med 2/5 ansvara för att stärka
butiksservice och säljdriv i Göteborgområdet för Stensåkra. John har
en gedigen bakgrund inom dagligvaruhandeln där han tidigare arbetat
inom ICA såsom avdelningsansvarig till butikschef samt ansvarat för att
introducera Prinsens sill och sallader.

Stensåkra växer
– Vi har en mycket stark försäljningsutveckling säger Anders Starck, VD
på Stensåkra Charkuteri och Deli. Vi köpte företaget 2006 och har hela
tiden passionerat arbetat med att utveckla, marknadsföra och sälja korv i
premium-segmentet. Först fokuserade vi på vår närregion men sedan fyra
år tillbaka började vi etablera oss i Stockholm/Mälardalen. Våra korvar och
vårt arbetssätt har visat sig uppskattas av många, både butiker men framför
allt konsumenter.
Hög kötthalt med endast svensk köttråvara med så få tillsatser som
möjligt har och kommer alltid vara grunden i vårt arbetssätt, säger Anders.
Vi arbetar nära våra kunder och två av de viktigaste marknadsaktiviteterna
för att sprida vårt budskap och kunskap är att dema i butik, både för personal och konsumenter. Att medverka på regionala och lokala mat- och
dryckesevent är också en betydelsefull del av vårt arbete.
Från och med april är vi lagerlagda på ICA och vi expanderar stort
men kontrollerat berättar Anders. Stensåkrakulturen med vårt lekfullt
professionella arbetssätt är det som ska ta oss vidare in i framtiden.
Vi blev årets företag i hela Jönköpings län 2017 och var nu i år nominerade
till årets marknadsförare i Jönköpings län. Utmärkelser är kul och skapar
både stolthet och bevis på att vi är på rätt väg. Vi har satsat mycket av
våra marknadsföringsresurser på sociala medier där vi sprider inspiration,
kunskap och humor som visats sig uppskattat. Vi får så mycket positivt från
korvälskare i hela landet och även utanför Sveriges gränser.
Just nu rekryterar vi nya säljare runt om i landet för att kunna supporta
våra butiker så som varit vår framgång fram tills nu. Från och med maj har
vi en korvpassionerad säljare i Göteborg, John Aronsson. Näst på tur är att
hitta rätt personer i Malmö, Värmland/Dalarna och Norrland.
Sortiment- och produktutveckling är viktigt för oss och vi kommer att
Stensåkra är ett familjeägt
charkuteri med produktion i
Vetlanda. Vi använder bara
närproducerat svenskt
kött av högsta kvalité.

satsa på att ta nästa steg i resan mot vår vision med nya korvar och vem
vet, tillbehör, som gör smakupplevelsen än godare runt om i Sverige,
säger Anders!

