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Förbered er för köer genom att alltid vara fler som 
kan ta betalt. Snabba köer ger god försäljning och 
nöjda kunder.

Förenkla förberedelser och minska matsvinn 
genom att titta på statistik från tidigare försäljning. 

Sälj mer till kund genom att erbjuda 
kompletterande varor till önskat köp. 

Förbättra flödet genom att gå ut och sälj i kön för 
uthämtning mot kvitto. 
 
Erbjud uthämtning av utbud efter match mot 
förbetalning och uppvisande av kvitto. Skapa 
separat mapp i kassan för Förbeställningar.  

Rapportera inköpsbehov innan varor är slut för att 
inte försämra försäljning. 

Sänk pris nära stängning vid risk för att få ge bort 
eller slänga mat. 
Kom ihåg att åter höja pris för nästa tillfälle.  

Räkna kassan och gör dagsavslut vid hemgång.

Förbered er för köer genom att alltid vara fler som 
kan ta betalt. Snabba köer ger god försäljning och 
nöjda kunder.

Förenkla förberedelser och minska matsvinn 
genom att titta på statistik från tidigare försäljning. 

Sälj mer till kund genom att erbjuda 
kompletterande varor till önskat köp. 

Förbättra flödet genom att gå ut och sälj i kön för 
uthämtning mot kvitto. 
 
Erbjud uthämtning av utbud efter match mot 
förbetalning och uppvisande av kvitto. Skapa 
separat mapp i kassan för Förbeställningar.  

Rapportera inköpsbehov innan varor är slut för att 
inte försämra försäljning. 

Sänk pris nära stängning vid risk för att få ge bort 
eller slänga mat. 
Kom ihåg att åter höja pris för nästa tillfälle.  

Räkna kassan och gör dagsavslut vid hemgång.

Förbered er för köer genom att alltid vara fler som 
kan ta betalt. Snabba köer ger god försäljning och 
nöjda kunder.

Förenkla förberedelser och minska matsvinn 
genom att titta på statistik från tidigare försäljning. 

Sälj mer till kund genom att erbjuda 
kompletterande varor till önskat köp. 

Förbättra flödet genom att gå ut och sälj i kön för 
uthämtning mot kvitto. 
 
Erbjud uthämtning av utbud efter match mot 
förbetalning och uppvisande av kvitto. Skapa 
separat mapp i kassan för Förbeställningar.  

Rapportera inköpsbehov innan varor är slut för att 
inte försämra försäljning. 

Sänk pris nära stängning vid risk för att få ge bort 
eller slänga mat. 
Kom ihåg att åter höja pris för nästa tillfälle.  

Räkna kassan och gör dagsavslut vid hemgång.

Förbered er för köer genom att alltid vara fler som 
kan ta betalt. Snabba köer ger god försäljning och 
nöjda kunder.

Förenkla förberedelser och minska matsvinn 
genom att titta på statistik från tidigare försäljning. 

Sälj mer till kund genom att erbjuda 
kompletterande varor till önskat köp. 

Förbättra flödet genom att gå ut och sälj i kön för 
uthämtning mot kvitto. 
 
Erbjud uthämtning av utbud efter match mot 
förbetalning och uppvisande av kvitto. Skapa 
separat mapp i kassan för Förbeställningar.  

Rapportera inköpsbehov innan varor är slut för att 
inte försämra försäljning. 

Sänk pris nära stängning vid risk för att få ge bort 
eller slänga mat. 
Kom ihåg att åter höja pris för nästa tillfälle.  

Räkna kassan och gör dagsavslut vid hemgång.

Tips för att lyckas tillsammans

Tips för att lyckas tillsammans

Tips för att lyckas tillsammans

Tips för att lyckas tillsammans


