Repræsenterer

GOURMET – GODT HÅNDVÆRK – ORDENTLIG SPARRING

OM SCHEUER
Jeg har altid været interesseret i mad, vin og det gode håndværk, der ligger bag når noget
godt bliver skabt. Mens jeg studerede Dansk litteratur og Historie på universitetet blev en
kort orlov til 3 års drift af et cateringfirma.
Efter endt uddannelse blev jeg fuldtidsvinhandler med først egen butik, og sidenhen
engrosvirksomhed med import af vin fra primært Italien, Frankrig og Tyskland.

Om Scheuers Agentur

Det er arbejdet med de grundige og passionerede producenter der fascinerer mig.
Den kompromisløse søgen efter kvalitet – Jeg glæder mig stadig over når ’den gode vare’
vinder.
Alle de producenter jeg repræsenterer, som laver noget spiseligt, hylder nogle helt fundamentale principper. Kompromisløs kvalitet, rene varer, uden tilsætningsstoffer, kunstige
aromaer eller farvestoffer. Alle producenter tænker på bæredygtighed og miljø, men hele
tiden med den højeste kvalitet for øje.
Jeg er derfor stolt over at repræsentere:

· Anker Chokolade
· Nordisk – Naturens Forråd
· Mill & Mortar
· No Crap Gourmet Popcorn
· Sugar Pilots
Den sidste producent Buddy Bob er jeg også utroligt stolt over at repræsentere. De
repræsenterer dels ’den ekstraordinære gode ide’ samt har et stort fokus på bæredygtighed
og på vores fælles miljø.
De sidste 14 år har jeg arbejdet i branchen, hvor jeg har lært det meste om hvorledes B2B
verdenen fungerer. Jeg ved hvorledes en god salgsstruktur fungerer, i kæden fra producent
til slutkunde, en kæde hvor alle led er loyale og åbne over for hinanden. Det er vigtigt for
mig, at du som kunde hos Scheuers Agentur altid oplever: korte svartider, professionelt
salgsmateriale og brugbar sparring.

AGENTURET TILBYDER:
I relationen til mine Kunder:
Jeg tilbyder sparring, jeg både lytter og går gerne ’den ekstra mil’ for at finde den helt
rigtige vare eller løsning. Jeg tilbyder adgang til mit netværk af underleverandører inden for
emballage, trykning eller logoløsninger. Jeg henviser uden problemer til andre end mine
egne producenter, hvis ikke vi kan løse opgaven under ’Scheuers Agentur paraplyen’.
Jeg er loyal og vægter tillid meget højt – jeg ’passer på’ kunden og den ordre der ligger for
enden af dialogen. Jeg har korte svartider, og høj kvalitet i det salgsmateriale der tilbydes.
Jeg og mine producenter er altid i tæt dialog, for at sørge for at ordrerne leveres rettidigt
og korrekt.
Kort sagt tilbyder jeg god gammel service som den skal være!

I relationen til mine Producenter:
Overfor iværksættervirksomheden:

Til den lille nystartede virksomhed, iværksætteren, kan jeg tilbyde sparring og rådgivning
omkring alt. Gennemgang af værdikæde, prisstruktur, opbygning af salgsteam både
indenfor detail og B2B markedet, rådgivning om messedeltagelse og eksport inden for
visse områder. Jeg har også erfaring inden for mere overordnede områder så
som udarbejdelse af Strategi og Forretningsplan.
Jeg kan kort sagt være med til at spare den nystartede iværksætter ’tid på rejsen’.

Overfor den etablerede producent:

Til den etablerede virksomhed kan jeg tilbyde at hjælpe med at åbne det danske B2B/
promotion marked. Jeg har 14 års erfaring inden for området – og har taletid og tætte
relationer på dette specialiserede marked.
Jeg kan deltage på messer og rådgive om hvilke messer der er effektive at deltage på.
Jeg har erfaring med Private Label produktion og salg at disse produkter til andre kanaler
end B2B markedet.
Jeg har desuden erfaring omkring etablering af eksport inden for visse eksportmarkeder.
(UK / Tyskland / Norge / Sverige)

SE MINE PRODUCENTER
PÅ DE FØLGENDE SIDER...

ANKER CHOKOLADE

Anker Chokolade er en fusion imellem en Michelin kok og chocolatier – Mikkel
Anker – og en madelsker med kærlighed til dét at drive en forretning – Martin
Nørregaard. Med hver vores baggrund kommer vi derfor med forskellige syn på
hvordan det gode produkt bliver til.

Firmagaver
Flødeboller
Fyldte chokolade
Dragé
Chokoladeplader

MILL & MORTAR

Bag Mill & Mortar står Iben Büchert, som tidligere har arbejdet i konsulentbranchen, men har nu gjort sin hobby og interesse for mad og fødevarekoncepter til
sin levevej.

Krydderier
Cake Stuff
Mandler og Dukkah
Garnish
Gaver

NO CRAP

NoCrap Gourmet Popcorn er fnuglette popcorn med et tyndt lag af den
sprødeste karamel og vidunderlig smag af de bedste ingredienser, man kan
opdrive.

Goumet Popcorn
Popcorn Buffeter

NORDISK

Et personligt nordisk landkøkken, med dybe rødder I den nordiske natur.
Velkommen til det nordiske køkken, hvor der bliver lavet håndlavede produkter
med tanke på kvalitet & kreativitet.

Syltevarer
Sødt
Jul
Supper
Grill
Spiritus

SUGAR PILOTS

Håndlavede slikkepinde med smage fra hele verden kogt på naturlige veganske
ingredienser! Få designet jeres helt egne slikkepinde med logo, tekst eller
individuelle navne.

Slikkepinde med logo/tekst
Gaveæsker
Ginslikkepinde
Cocktailslikkepinde
Made by order

BUDDY BOB

VÆRN OM MILJØET – RYD OP OG SORTÉR. Hver gang vi producerer en
BuddyBob, genbruger vi det plastik, der normalt er svært at omsætte.

Popup affaldsløsning
Med mulighed for eget logo

Kontakt:
+45 3122 3284
anders@scheuersagentur.dk
www.scheuersagentur.dk

