
CONVENIENCE STORE MONITOR®

Optimer din distribution, dit salg og dine kampagner

Markedsandele KPI’er Målgrupper Dobbeltdækning



CONVENIENCE MONITOR®

CONVENIENCE STORE MONITOR® er kort og godt en elektronisk platform, der giver 

dig et fuldt overblik over de danske kioskkæder og deres indbyrdes styrkeforhold.

Det giver dig mulighed for at planlægge din distribution optimalt. Du får adgang til 

en lang række nøgle KPI’er: Markedsandele, målgrupper, besøgsfrekvens, 

kurvestørrelse, dobbeltdækning til andre kiosker, dobbeltdækning i forhold til 

supermarkeder m.m.

CONVENIENCE STORE MONITOR® bliver leveret på en elektronisk platform og 

opdateres 4 gange om året.



CONVENIENCE STORE MONITOR® skaber konkret værdi

CONVENIENCE STORE MONITOR® giver dig tre vigtige indgange til det danske 

kioskmarked:

Kioskkædernes indbyrdes styrkeforhold

Giver dig et samlet overblik over, hvordan kæderne klarer sig i forhold til hinanden. Du vil 

kunne sammenligne kæderne på en lang række parametre så som antal kunder, 

kurvestørrelse, indkøbsfrekvens m.m.

Kioskkædernes målgrupper

Giver et præcist indblik i, hvilke kunder de enkelte supermarkeder tiltrækker, og hvordan 

de handler. Du kan blandt andet se demografi, husstandstyper, livsstilsgrupper, 

kurvestørrelse, indkøbsfrekvens m.m.

Kioskkædernes dobbeltdækning

Da de fleste danskere handler i mere end én kioskkæde, er det vigtigt at have overblik over 

den faktiske dobbeltdækning. Dvs. du skal som producent og mærkevareleverandør have 

overblik over, hvor mange kunder der eksempelvis handler i både 7-Eleven og Cirkel K.

Samtidig indeholder systemet dobbeltdækningen til de danske supermarkeder. Dvs. du har 

mulighed for at se, hvor de enkelte kioskkæders kunder handler dagligvarer generelt.

Det er helt afgørende for din kampagneplanlægning og dit produktsortiment.
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KIOSKKÆDERNES KPI’er

Kædeprofiler Markedsandele
Målgruppernes brug

af sociale medier
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DOBBELTDÆKNING (eks. 7-Eleven)

Eksempel: 7-Eleven

De to grafer til højre viser henholdsvis 7-Elevens 

dobbeltdækning i forhold til andre kioskkæder og i 

forhold til de danske supermarkeder.

Eksempelvis viser den første graf, at 31% af 7-Elevens 

kunder også bruger Circle K.

Dobbeltdækningen mod OK er eksempelvis kun 13%.

I den anden graf kan det aflæses, at 24% af 7-Elevens 

kunder køber deres dagligvarer i Netto.

Afhængig af kategori- og produkttype kan det være 

både en fordel eller en ulempe med stor 

dobbeltdækning.

En kampagne i 7-Eleven vil derfor eksponere en hel del 

kunder, der også bruger Circle K og Netto. Hvorimod 

kun få kunder vil bliver eksponeret i OK og Kvickly.
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KIOSKKÆDER & PARAMETRE

KIOSKKÆDER

CONVENIENCE STORE MONITOR® 

indeholder følgende kæder:

• 7-Eleven

• 7-Eleven (togstation)

• Circle K

• Q8

• Shell

• OK

• Andre kiosker

• Gruppering: Rene butikskiosker

• Gruppering: Kiosker i kombination med 

benzinstation

Parametre

CONVENIENCE STORE MONITOR® 

indeholder følgende parametre:

• Penetration (%)

• Penetration (antal personer)

• Kurvestørrelse (fra oktober 2019)

• Indkøbsfrekvens

• Køn

• Alder

• Regioner

• Antal personer i husstand

• Børn i husstand

• Indkomst

• Livsstilssegmenter

• Dobbeltdækning mellem kioskkæder

• Dobbeltdækning mellem kioskkæder 

og supermarkedskæder



Kom godt i gang

Du kan få adgang til SUPERMARKET MONITOR® allerede i dag. 

Kontakt venligst:

Daniel Soren Lars Fiskbæk

+45 40 91 99 66 +45 22 79 59 47

dso@quantic.dk lfi@quantic.dk

Morten Buus Henrik Sørensen

+45 51 92 04 35 +45 26 71 58 84

mbu@quantic.dk has@quantic.dk

QUANTIC ApS. – Rosenkæret 11C – 2850 Søborg - Denmark


