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StrongPoint tecknar avtal med Coop om hämtskåp  

Shoptech-företaget StrongPoint har tecknat avtal med svenska Coop om pilottest av hämtskåp för 
Coops onlinehandel. Testet är en del av Coops massiva satsning på nätmat och ett led i att möta 
nya målgruppers krav på ökad flexibilitet. 

Coop fortsätter nu sin jättesatsning på e-handel. Nästa steg är att erbjuda click and collect med 
hämtskåpslösning. Ett avtal har tecknats mellan Coop och shoptech-företaget StrongPoint om ett 
pilottest. 

Hämtskåpen, vars unika fördel är att de klarar att förvara såväl frys-, kyl- liksom rumstempererade varor, 
kommer att placeras ut vid två av Coops butiker. En av dem är Stora Coop i Varberg, den butik som för 
övrigt valdes till Årets digitaliserade butik 2018 under förra årets Dagligvarugala. 

– Vi ser fram emot att komma igång med det här testet. Allt eftersom fler upptäcker fördelen med att 
handla sin mat online så ökar kraven på leveranslösningar som är anpassade efter kundens 
rörelsemönster. Hämtskåp som kan placeras i butik och på strategiska platser är en tjänst som vi tror på. 
Nu vill vi lära oss mer om lösningen innan vi tar nästa steg och fortsätter utveckla vårt erbjudande för 
våra kunder, säger Niklas Zeitlin, Operativ chef Coop Online. 

Testet inleds i maj. Faller testet väl ut är planen att rulla ut lösningen på ett större antal butiker runt om i 
Sverige. 

– Efter att ha tecknat avtal om hämtskåp med Coop i Italien och Estland, känns det självklart roligt att 
nu även få till en affär med Coop i Sverige. Vi glädjer oss mycket åt samarbetet med en nätmatspionjär 
som Coop, säger Sven Calissendorff, Senior VP Managing Director på StrongPoint i Sverige. 

Affären är StrongPoints femte större order av hämtskåp det senaste året. Sammanlagt har drygt ett 
hundratal hämtskåp förutom i Sverige levererats till Norge, Ryssland, Litauen, Estland och Italien. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Sven Calissendorff, Senior VP/MD, StrongPoint AB, sven.calissendorff@strongpoint.se, 070 - 682 22 23 
Coops presstjänst: 010-743 13 13 

StrongPoints mission är att öka dagligvaruhandelns produktivitet genom att erbjuda innovativa och integrerade tekniska 
lösningar så att handlarna kan uppnå sin fulla potential. StrongPoint, vars huvudkontor ligger i Rælingen, Norge, har cirka 540 
anställda i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgien, Spanien och Ryssland. StrongPoint finns noterat på Oslo 
Stock Exchange med tickern STRONG. För mer information, vänligen besök www.strongpoint.com


