
Vang Gård
Jordnært, smakfullt, innovativt med stolthet og kjærlighet.

Vi yter 100% for kundene-alltid.  Vi skal oppleves som best innen våre produkter på kvalitet, miljø, effektivitet, 
service, innovasjon, kommunikasjon og verdi som til sammen er produktet vårt.

1.Forberedt.  Vi er alltid godt forberedt og gjør alle store og små oppgaver til rett tid.
2.Effektive.  Vi skal være landets mest effektive innen våre produksjoner i alt vi gjør på Vang Gård.
3.Ekte, gromme og rause. Vi vet at alle som møter Vang Gård er viktige for oss.
4.Helse og miljø.  Vi tar vare på hverandre og naturen rundt oss.









http://www.nordrevang.no/
http://www.nordrevang.no/


Analyse-Tiltak 2016-

• Historien:

• Fokus på produktutvikling

• Sterk vekst, store investeringer og for lite fokus på lønnsomhet. Morro men farlig!

• Sterk motivasjon hos dagens eier samt 2-3 sønner for å delta

• Hva gjør vi nå:

• Omorganisering til AS for at neste generasjon skal delta

• Vang Gård. Hvem skal eie?

• Salg av driftsmidler til AS

• Eierskapsfordeling Petter og Per Odd

• Flere sønner

• Eksterne investorer

• Fokus lønnsomhet og reduksjon av risiko:

• Noen produksjoner skal bort mens noen skal utvikles ytterligere

• Styringsverktøy er på plass. Kalkyle på produksjon/produktnivå med kontroll opp mot erfaringstall dvs. 
alt summeres opp mot regnskap. Daglig registreres all lønnskost og legges inn i kalkyle for etterkontroll.

• Effektivisering med basis i kalkyler.

• Ansvarliggjort organisasjon. Produksjon og Pakkeri/Logistikk

• Bekreftelse fra marked og distribusjon. Skapt forutsetning for utvikling av merkevaren Vang Gård.   
Spesialitetsmerke, Gartnerhallens Innovasjonspris i 2016.



Mål marked/produkt

Vang skal produsere og markedsføre løk, kål og gulrot samt økologiske produkter. Innen disse kategoriene 
skal vi ha stor totalvolum og bredde i produktsortiment:

Vang Gård skal gi kundene god bruttofortjeneste og konkurransekraft:

• Markedsleder på våre produkter:

• Merkevarestrategi.  Innovative Vang Gård produkter skal ha best brutto fortjeneste  for 
Vang Gård og kundene.

• Konkurransekraft på generiske produkter.

• Kvalitet.  Ikke avvik på reklamasjoner

• Service.  Ikke avvik iht tidspunkter og spesifikasjon

• Best på markeds kommunikasjon med verdikjeden og sluttbruker

• Media. Nettside, Facebook, Youtube etc.

• Aktiviteter, demo, kampanjer.



Merkevarestrategi

• Alle aktiviteter skal ha som mål å styrke merkevaren Vang Gård. Sosiale medier, nettside, redaksjonelt stoff, demo i 
butikk, messer, utstillinger.

• Vang Gård produkter skal gi best bruttofortjeneste i alle ledd.

• Vang Gård produkter kan omprofileres til EMV når/hvis dette gir bedre distribusjon  og konkurransekraft.



Minipurre



Purre vanlig 5 eller 10 kg.

• Kortere sorter?

• Langskaftet for kunder som ønsker det



Rosettkål

• Fra uke 45 til 15







Grønnkål og Sortkål evt «red curly Kale»

• Fra uke 24

• Økologisk i 2016. 

• Flere farger,  Duo, Trippel, Smak. Salat Kale.  

• Vang Gård 



Sommerkål,høstkål,vinterkål

Fra uke 25 og ut sesong

• Minikål duo på beger med info?



Knutekål rød og grønn



Rød spisskål





Søt løk, Mild løk, Salatløk 2 pk eller stor 1 pk

Utsolgt 2016





Buntet Løk – Gul og Rød

Fra Uke 28 til 40

• Eneste norske løk om sommeren. Torgpreg

• Sommer/Høstkampanje. Kort periode 1-2 uker. 

Helger.

• Vang gård eller EMV



Økologisk
• Stangselleri. Uke 32. Utsolgt 2016

• Knollselleri. Høst 38. Utsolgt 2016

• Sommer-, høst- og vinterkål. Uke 26-16

• Purre. Evt. mini. Uke 32-4

• Grønnkål, Sortkål. Uke 25-4

• Vårløk i 2016. Test. Suksess! Produksjon 2017



Gulerøtter

Uke 31-15


