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Formålet med dette materiale er at give erhvervsskolerne inspiration til arbejdet med caseeksamen og caseorienteret undervisning.
Faktateksten er udarbejdet i 2016 af Den merkantile casekommission i forbindelse med den merkantile caseeksamen 2017-2018.
Vær derfor opmærksom på, at oplysninger om virksomheden kan være forældede.
Hvis virksomheden skal bruges som case i undervisningen, bør der søges efter mere aktuelle oplysninger på internettet.
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Saniståls målgruppe
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Grossist - En grossist videresælger et produkt som
kommer direkte fra en producent. De fleste
grossister sælger kun til andre
virksomheder B2B og ikke direkte til
slutkunderne.

Saniståls målgruppe kan deles op i to store 
grupper: byggeri og industri. 
I industrien har Sanistål mange storkunder, som de 
har handelsaftaler med. Industrien er opdelt i 
mange forskellige brancher inden for
• Producerende industrivirksomheder
• Industrielle håndværks- og

servicevirksomheder

Saniståls kunder inden for bygge- og 
anlægsbranchen er
• VVS-installatører
• Vand- og Afløbsvirksomheder (VA)
• Tømrer og snedkervirksomheder
• Låse- og sikringsvirksomheder

Man kan kun handle hos Sanistål, hvis man er 
momsregistreret. Det vil sige, at du skal have en 
virksomhed eller arbejde for en. 
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Kundeværdier

En håndværker kan f.eks. bestille en vare direkte på

Saniståls hjemmeside og få den leveret meget hurtigt – i

nogle tilfælde inden for en time.
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Hos Sanistål får man alt inden for VVS og VA, 
beslag, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og 
metal. Man vil være en værdiskabende partner 
med god forretningsforståelse - uanset branche.

Hos Sanistål vil man opfattes som en nytænkende 
grossist, der dyrker det tætte samspil gennem hele 
værdikæden, og som altid er klar til at udfordre og 
skabe nye forretningskoncepter, der er med til at 
udvikle kundernes konkurrencekraft.

Hos Sanistål tilbyder man et bredt udbud af 
indkøbs-, kompetence- og logistikkoncepter. Disse 
kompetencecentre skal levere skræddersyet 
vejledning og målrettede løsninger.
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Købmandskab

Udover butikkerne, handelsaftaler med storkunderne og 

Saniståls andre salgskanaler, så står webbutikken for en

stor del af Saniståls samlede omsætning.

4

Saniståls 47 håndværkerbutikker er spredt udover 
hele landet og benyttes af professionelle 
håndværkere, dvs. B2B-handel. Omkring 90.000 
kunder besøger butikskæden om måneden, hvoraf 
den samme kunde kan besøge butikken flere gange 
om dagen. Kunderne fordeler sig ca. således:

• VVS 60%
• Industri 20%
• Tømrer/snedker 15%
• Diverse 5%

Når kunden besøger butikken er dialogen i 
centrum. Ekspedienterne kender produkterne og 
kunderne og kan vejlede professionelt. 

I 2016 udarbejdede Sanistål et salgsprogram for 
butikspersonalet, hvor der skulle fokuseres på en 
Positiv Salgsindstilling (PSI). Du kan læse mere på 
den næste side.
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Positiv Salgsindstilling - PSI
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Servicekoncepter
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Sanistål er både en grossist og en 
servicevirksomhed og har derfor mange 
servicekoncepter, som har til formål at effektivisere 
kundernes hverdag. Der udvikles løbende helt nye 
koncepter, som er målrettede de mange forskellige 
typer af kunder inden for byggeriet og industrien.

Eksempler på koncepter
• Lagerstyring og optimering, f.eks.

lagerautomater, sampak af varer og online
styring af byggesager

• Bestilling, f.eks. via app, webbutik, stregkoder
og døgnvagt

• Kundetilpasset levering, f.eks. levering inden
for 1 time, kran- eller natlevering

• Effektive selvbetjeningsløsninger i butikken,
f.eks. stregkodescanner i app eller
håndscanner

• Produktbearbejdning, f.eks. savning af stål eller
presning af industrislanger

Du kan læse mere om Saniståls servicekoncepter her: 
https://www.sanistaal.com/da/services/oversigt

https://www.sanistaal.com/da/services/oversigt

