Semmelbakande mack, mini-Pressbyrå eller svensk klassiker.
Vem får årets branschutmärkelse nästa vecka?
Nu är det klart vilka som nominerats till Convenience Retail Awards – Årets Servicehandlare – 2017. Tre verksamheter i samma
bransch, men ändå så olika: Gulf Härnösand, Pressbyrån Bromma avgångshall och Snabbt & Gott Malmö.
Huvudkriteriet är ”bästa förändringsarbete” och de som kan vara med i matchen är alla som har detaljistverksamhet inom convenience, fast
food och café. Totalt sett har tio enheter varit anmälda och besökts. Av dessa har nu alltså tre nominerats.
- Detta är femte året för vår utmärkelse vars syfte är att visa upp de goda exemplen samtidigt som enskilda företagare får en välförtjänt
uppmuntran. För varje år så kommer det fram nya, intressanta förslag som alla är värda att föra fram i rampljuset, säger Bengt Hedlund, vd i
branschorganisationen Convenience Stores Sweden och berättar att alla tio kommer att presenteras.
- Det blir artiklar i vår branschtidning Convenience Stores News.
Priset delas ut den 19 mars i samband med Axfood Närlivs Servicehandelsdagar i Göteborg.
De nominerade är:
Christina, Angelica och Sophie Engström, Gulf Härnösand
Caritha och Mats Ekdahl, Pressbyrån Bromma avgångshall
Ako Malmborg, Snabbt & Gott, Malmö
Tidigare vinnare:
Ghassan Ghaziri, Sialandet Ullared
Ida Collin, Handlar’n Norråkers handel
Paula Palmqvist, Frendo Perstorp
Helena och Ulf Göök, Korv me mos Tvååker
Matthias Skånberg, Gulf Nol

För mer information, kontakta: bengt.hedlund@conveniencestores.se, 08-505 970 31
Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker,
kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer. Convenience
Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter.
Säkerhetslösningar, försäkringar, avtal med spelbolag, tobaksbolag och tidningsdistributörer är några exempel på vad man arbetar med. Man lägger också
stor vikt vid de juridiska frågorna och erbjuder medlemmarna hjälp inom både arbetsrätt och affärsrätt. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen
Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna.
www.conveniencestores.se
www.conveniencesstoresnews.se
www.butikerna.org

