
Et konsept for deg 



Hvorfor bli medlem av Mekk? 

All business is local. Uansett hvem du er – fra store, internasjonale aktører, til små, frittstående forretninger – om du ikke 

kjenner lokalmarkedet og lytter til kundene dine, velger de å handle andre steder. Her ligger også den store oppsiden i 

konseptet vårt – MEKK er norskeid, lokalt forankret og basert på nærhet til kundene. I et land med store regionale forskjeller, 

er MEKK alltid skreddersydd det lokale markedet. 

  

 Det betyr at når det er noe folk trenger, eller de møter på utfordringer, vil din MEKK-butikk være den nærmeste 

problemløseren.  

 

 Et attraktivt multikonsept med lokal forankring, trenger egentlig kun godt kremmerskap for å lykkes.  

 Så, om du har det som skal til, byr MEKK på mulighetene som sikrer suksess.  
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Virksomhetsbeskrivelse 

MEKK er et norsk gjør ”det selv-konsept”, tilgjengelig der folk bor. Hos oss får du 

nasjonale og internasjonale merkevarer av høy kvalitet til bil, båt, hjem og fritid. Vi 

har et stort utvalg av sesongvarer som gjør oss aktuelle gjennom hele året. 

MEKK samarbeider med innovative nasjonale og internasjonale leverandører og 

samarbeidspartnere som i hovedsak er markedsledende. I tillegg er vi aktivt 

tilstede ved de store internasjonale messene for å fange opp nye trender og 

produkter, samt sikre gode innkjøp til kjedens beste. Det enkelte selskap, bestiller 

selv varer fra leverandør, som fakturerer butikk direkte. 

MEKK ble etablert i 2001 og består i dag av 20 butikker. I tillegg selger vi våre 

produkter på www.mekk.no hvor vi også tilbyr Klikk & Hent. 

MEKK Skandinavia AS er franchisegiver og eies av Arena Invest AS / Bergen 

Eiendom Invest AS med 55 %, Krigsvoll Holding AS med 35 % og BAAH AS med 

10 %. 

MEKK sitt servicekontor ligger på Midtun i Bergen og består av en effektiv, 

kunnskapsrik og dedikert gruppe medarbeidere som arbeider for kjedens butikker. 
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http://www.mekk.no/


Visjon 

 

 

 

MEKK skal skape de mest spenstige «handyman» butikkene 

i Norge! 
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Forretningsidé 

 

 

 

 

MEKK er et norsk gjør det selv konsept, tilgjengelig der folk 

bor. Vi skal gjennom kompetanse og god service innen 

varegruppene, bil, båt, hjem & fritid, være 

løsningsorienterte butikker for ALLE kunder.  
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Verdier 
Handling og usnobbet, rett frem miljø. I Mekk tror vi på handling, og vi har et usnobbet og 

«rett frem» miljø. Vi bruker bokstavene i ordet MEKK til å symbolisere verdier vi tror på: 

 

M for Modig  

 I Mekk våger vi å vinne. Vi tør å satse på fremtiden. Vi våger å tro at det er mulig å  lykkes, også   

 der andre har gått feil, og vi tror på egne ressurser. 

E for Enkelhet  

 I Mekk systemet stoler vi på erfaring, magefølelse og intuisjon. Vi forsøker å bruke sunn 

 fornuft, og vi vet at markedets dom er udiskutabel. Vi aksepterer også en blåveis når vi tar feil. 

 Erfaringer blir uansett viktige for morgendagen. 

K for Kompetanse  

 Stadig flere aktører tilbyr de samme varene til den samme målgruppen. Vi tror at det som vil skille   

 tilbyderne i markedet er kompetanse. Dyktige mennesker som vet hva de snakker om vil bli 

 avgjørende for å overleve. 

K for Konkurransedyktig  

 Evnen til å snu oss raskt i forhold til markedets ønsker og behov skal være en av våre 

 styrker. Hver dag bringer nye utfordringer og muligheter. Arbeider vi litt smartere, litt  

 mer og litt hardere enn våre konkurrenter, legger vi et godt grunnlag for å få enda flere 

 fornøyde kunder. 
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Franchise 

Franchise er en svært vanlig driftsform i mange bransjer. Lokalt eierskap av en franchisetaker bidrar som regel til høy entusiasme, 

mer delaktighet, kunde- og kostnadsfokus. 

 

 

 

 

Definisjon: Franchise er en driftsmodell basert på et samarbeid mellom to selvstendige parter (franchisegiver og franchisetaker). 

Mot direkte eller indirekte finansielt vederlag, distribueres retten til å etablere og drive franchisegivers forretningskonsept. 

Vilkårene for drift av franchisetakers virksomhet, samt samarbeidet mellom partene, bestemmes i en juridisk avtale. Cappa AS 2012. 
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Viktige ansvarsområder for deg som 

franchisetaker i MEKK 

Drift i henhold til det til enhver tid definerte konseptet 

Salg i butikk, samt fokus på kundeservice 

Butikkøkonomi, herunder likviditet, salgstall og regnskapsbilag 

Rekruttering, personal, ledelse 

Varebestilling 

Vareeksponering og vareplassering 

Gjennomføre varetellinger og holde svinnet på et minimumsnivå 

Gjennomføre kampanjer og aktiviteter i butikk 

Lokal markedsføring og PR 

Holde orden og renhold 

Gjennomføre rapportering iht. gjeldende retningslinjer 

Delta på interne samlinger, kjedetreff og kurs 
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Viktige ansvarsområder for MEKK som 

franchisegiver 

Etablere butikkonsept og videreutvikling av konseptet 

Sentral markedsføring, kampanjer og kampanjeplan 

Sørge for positiv omtale og artikler gjennom ulike kanaler 

Etablere innkjøpsavtaler og sortimentsutvikling 

Løpende driftsoppfølging 

Statistikk og tallunderlag 

Butikkdatasystem og plattform 

Opplæringsprogram og gjennomføring av ulike kurs 

Bistand til utforming av lokal markedsføring 

Råd vedrørende finansiering, etablering av selskap, etc. 

Utfyllende informasjon via interne kommunikasjonskanaler 
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Etablering av nye butikker 

MEKK bidrar aktivt i prosjektet ved etablering av nye butikker eller ved 

konvertering av eksisterende butikker til MEKK-konseptet. MEKK vil i 

samarbeid med franchisetaker bidra til at butikken er klar til drift i henhold til 

konseptet. Et sortimentsutvalg gjøres og åpningskampanjer besluttes. 

Varelegging og inspirasjons- og vindusutstillinger gjøres i et samarbeid mellom 

leverandører, franchisetaker og franchisegiver. 

 

Selskapsform  

Butikken skal drives som et aksjeselskap (AS). 
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Menneskene 

Personell og kultur  

Franchisetakeren er ansvarlig for å rekruttere ansatte til butikken, samt 

gjennomføre opplæring i samråd med kjedens profil og minimumskrav. Enhver 

MEKK butikk skal være med på å bygge opp MEKK sin felles kultur. Den 

representerer det vi alltid etterstreber å fremstå som, både internt og eksternt. 

Opplæring og informasjon vil bli gitt. 

 

Opplæring  

Det er ønskelig at hver enkelt franchisetaker får mulighet til å hospitere i en 

eksisterende MEKK-butikk dersom tiden tillater det. Videre så vil det bli satt opp 

et helhetlig opplæringsprogram for hver franchisetaker.  

 

Forutsetningen for å lykkes er at du er i stand til å håndtere flere fagområder, 

herunder salg, administrasjon, økonomi, personalledelse og logistikk. 
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Bilder fra butikk - inspirasjon 
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Bilder fra butikk - inspirasjon 
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Bilder fra butikk - inspirasjon 
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Et godt innarbeidet franchisekonsept innenfor bil, båt, hjem og fritid. Felles 

markedsføring og merkevarebygging for kjedens butikker. Målet er å være 

best på utstyr til bil, båt, hjem og fritid. Kompakte konkurransedyktig 

butikker selv på mindre tettsteder 

Vi har utarbeidet en komplett konsepthåndbok som beskriver hvordan en 

MEKK-butikk skal se ut og hvordan den skal driftes. 
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Konsept og Markedsføring 



Butikkonseptet 

 

 

 

 

Butikkene våre er delt inn i 7 ulike kategorier som hver kalles for en shop-in-shop. 

Shop-in-shop områdene er laget for at kundene enkelt skal kunne finne de varene de er 

ute etter uansett hvilken MEKK-butikk de besøker. 

 

Alle varene i et shop-in-shop område er generelt plassert sammen eller nært hverandre, 

men kategorien «Salgsmaskin» er spredt ut over hele butikken. 

Hver shop-in-shop  er beskrevet i kategorimanualen. 
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Shop-in-shop 

Tema-sesong 

Verktøy 

Bil 

Båt 

Elektro 

Hus-hjem 

Salgsmaskin 



Markedsføring 

 

 

 

MEKK er godt synlige i sosiale medier så vel som i postkassene til folk. Vår 

markedsføring skal generere salg og trekke folk til våre butikker. I tilleg 

skal vår markedsføring skape en posisjon og kjennskap til merkevaren 

gjennom blant annet Facebook, DM, radio og aviser. MEKK samarbeider 

med et profesjonelt reklamebyrå for å generere mest mulig effektiv 

kommunikasjon. MEKK har en flott nettside som skal gi besøkende tydelig 

informasjon om produkt og pris. Se www.mekk.no 

 

Vi markedsfører oss med sentralt styrte månedlige DM-utgivelser i 

formatene 8, 16 og 32 sider. Det er i tillegg stor fokus på lokal 

markedsføring og tilpassing i lokalaviser samt senteravis. 

Alle MEKK-butikker driver aktiv markedsføring på egne digitale og 

sosiale medier lokalt og sentralt.  

Hver butikk jobber aktivt med lokal markedsføring mot bedrifter, 

organisasjoner og lag.  
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http://www.mekk.no/


Mekk.no 

 

 

 

Vi ønsker å være tilgjengelig for våre kunder både på nettet og i fysiske 

butikker. I tillegg skal vi bygge posisjon og kjennskap for kjeden. Derfor er 

våre hjemmesider vel så viktig som kjedens butikker.  

 

Våre hjemmesider inneholder: 

- Varekatalog 

- Nettbutikk 

- Klikk & Hent 

- Kampanjeavis 

- Kundeservice/informasjon 
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Kapitalbehov 

Kapitalbehovet er avhengig av en rekke faktorer, blant annet lokasjon og 

størrelse på lokalet. Her er et eksempel på kapitalbehov.350 m2 butikkflate.  
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Kapitalbehov og finansiering - Mekk butikk
350 Butikkareal

Medium butikk - 7 - 9  mill netto

FINANS
Aksjekapital NOK Kr. 400 000

Pantelån Bank NOK Kr. 300 000 Nedbetales over 5 år

Kassakreditt NOK Kr. 600 000

DRIFTSTILBEHØR
Driftstilbehør NOK Kr. 450 000 Butikkinnredning

 - kontant andel selskap NOK Kr.

Leasing/lån - selskap NOK Kr.

Malingsinnredning NOK Kr.

TIL AVSKRIVNING
Butikkdata -annet tilbh. NOK Kr. 125 000 Finansieres via pantelån 60 mnd - avskrivning

Butikkinnredning egendel NOK Kr. 50 000

Prosjekt kostn.- Div kostn. NOK Kr. 125 000 Finansieres via pantelån 60 mnd - avskrivning

TOT. AVSKRIVNING NOK Kr. 300 000

VARELAGER
Snitt varebeholdning NOK Kr. 1 350 000 Økes til 1.700´i løpet av 2 år

Beh.åpnings uken NOK Kr. 1 400 000

MEKK Franchisekonsept.  Franchise avgift 3,5 % (2,5 % 2019 - 2,5 % 2020 - 3,0 % 2021)

Leverandør - kreditt:          Ved oppstart har de fleste leverandører 90/120 dagers kreditt-tid 

                                       Kreditt- tid løpende er: 60 dager på kampanje-varer og 45 dager på grunnsortiment ( snitt 53 dager )

FINANS FRANCHISE

Kapital franchisetaker NOK Kr. 400 000 Fr.takers egenkapital til selskap.

Sikkerhet lån/kassakreditt NOK Kr.

Sikkerhet låN butikkinnred. NOK Kr.

Lån Malingsinnredning NOK Kr.

TOTAL FINANS NOK Kr. 400 000

Husleiegaranti: NOK Kr.



Målsetninger 

Drive en lønnsom butikk og bidra til fortsatt suksess og vekst for 

franchisetaker og MEKK. 

Oppnå høy grad av kundetilfredshet 

Være et forbilde for kommende Mekk butikker 

Skape et positivt miljø og gode arbeidsplasser - Klikk & Hent 
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Hovedoppgave  
Eie og drive en MEKK-butikk på aktuelt sted med alle tilhørende arbeidsoppgaver.  
Være en pådriver og medvirke til en positiv utvikling av det nye butikkonseptet til MEKK. 

Beskrivelse av rolle / ønsket kandidat 



Krav 

Relevant kompetanse fra butikkdrift og/eller salg, samt 

ledererfaring 

Økonomiforståelse 

Har drivkraft og et sterkt ønske om å oppnå mål og resultater 

Motivasjon, tro på merkevaren, konseptet og organisasjonen 

Realistisk og ansvarlig, håndterer motgang og tenker langsiktig 

Løsningsorientert, både for samarbeid og utvikling av 

pilotbutikken 

Franchisetaker må klare kravene til finansiering 

Det forutsettes at franchisetaker selv arbeider full tid i butikken 

Foretrukket bakgrunn 

Drift av egen butikk eller eget foretak 

Bransjekunnskap 

Fleksibilitet privat 

 

Personlige egenskaper 

Kremmerinstinkt 

Resultatorientert 

Sosial og utadvendt, relasjonsbygger 

Tilpasningsdyktig 

Interesse for produktene og konseptet 

Gode selgeregenskaper 

Gode lederegenskaper 

Ryddig og strukturert 



Oppsummert 

  

 

Et attraktivt multikonsept med lokal forankring, trenger egentlig kun godt 

kremmerskap for å lykkes.  

 

 Så, om du har det som skal til, byr MEKK på mulighetene som sikrer suksess. 
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