
Edvin Johansson och AutoMat fick årets convenience-
utmärkelse
Det blev Edvin Johansson som blev mottagare av branschpriset Convenience Retail Awards
2020.  22-åringen från Linköping har på ett och ett halvt år byggt upp en kedja med obemannade
convenience-butiker.

- Jag vill att alla människor, oavsett var de bor, ska ha möjlighet till den här sortens service,
säger han.
Edvins idé föddes när han insåg att den ort han själv bodde på, inte kunde ha en mindre butik på grund av det inte skulle gå att få
den lönsam. Om man inte hittade på ett sätt att minska kostnaderna.

Lösningen var att få den att fungera utan att personal var på plats hela tiden butiken var öppen. Han byggde själv upp denna första
AutoMat och såg sedan till att skapa ett franchisekoncept. Idag finns det totalt åtta butiker och fler är på gång. Målet för detta år är
totalt 15 butiker.

Edvin är glad och stolt över utmärkelsen och tycker det känns bra att en branschorganisation väljer att uppmuntra en utveckling
som han menar är positiv för alla, inte minst för konsumenterna. Han hyllade också sina medtävlande som tillsammans med
honom deltog i den streamade prisutdelningen i samband med Convenience Stores Sweden Forum under torsdagen.

Han poängterade också vikten av kundkontakt. Att en butik är obemannad betyder inte att det inte finns en ägare eller chef som
bryr sig. Tvärtom.

- AutoMats affärsidé bygger på lokala franchisetagare med lokalt engagemang. De kan sin marknad och brinner för att
tillfredsställa kundernas behov. På det viset är det ingen skillnad på bemannade och obemannade butiker som lyckas med sin
verksamhet, sa han.

Edvins pris består förutom diplom och blommor av en studieresa när Convenience Stores Sweden nästa år (förhoppningsvis)
kommer att åka till Berlin. Motiveringen till priset är följande:

Det började med ett behov, ledde till en genomtänkt satsning och fortsatte med en taktfast ökning. Detta i precis rätt tid och på
platser där service av olika skäl var begränsad. Med kunskap, energi och stor framsynthet har han skapat den nya tidens
butikskedja helt på egen hand. Och han är långt ifrån klar med sitt projekt!

 

Totalt var det 27 anmälda till tävlingen där fyra hade gått vidare till dagens direktsända prisutdelning. De tre övriga var  Håkan
Nedlund på Kioskpiraten i Luleå, Carina Eichinger på  Infartsmacken i Öregrund och Carlo Taccola, Vegabaren i Haninge.

Ett nyinstiftat pris delades också ut och Carlo Taccola blev den första att få ta emot Convenience Retail Awards of Honour.
Motiveringen lyder:

För ett innovativt, framgångsrikt och långvarigt företagande i snabbmatsbranschen och för ett engagerat ideellt arbete inom vår
branschorganisation.

 

Artiklar om tre av de fyra nominerade har publicerats i Convenience Stores News och kan läsas här. Den fjärde artikeln publiceras
under fredagen.
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För mer information, kontakta Bengt Hedlund, vd Convenience Stores Sweden AB:
08-505 970 31, bengt.hedlund@conveniencestores.se
 

Convenience Stores Sweden är en branschorganisation för kedjor och leverantörer samt för enskilda företagare med servicebutiker, spel- och
tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, videobutiker samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt kaféer.
Convenience Stores Sweden för branschens talan i stora frågor och arbetar systematiskt för att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas
verksamheter. Convenience Stores Sweden ger ut tidningen Convenience Stores News och samverkar inom organisationen Butikerna. 
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