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vå r t m a ni fe s t
ETT RUM FÖR DINA DRÖMMAR

Ett köksprojekt med noblessa är en unik process där det
som skall bli din kunds personliga fristad för smaker,
samvaro och matglädje möter vår mångåriga erfarenhet,
hantverkskunskap, know-how och trend- och
fingertoppskänsla.
Vi vet hur man skapar ett premiumkök, väl utformat och in i
minsta detalj anpassat till din kunds livsstil. Högkvalitativa
material i en hållbar och klimatsmart process.
Vår ständiga strävan är att rita toppmoderna kök som följer
de senaste trenderna och samtidigt skapa nya med
hållbarhet i fokus.
noblessa är ett högklassigt varumärke som står på en stadig
grund av tysk ingenjörskonst. Med vår 70-åriga historia är vi
en trygg leverantör från A till Ö.

vå r hi s to r ia
TYSK TRADITION & PERFEKTION
noblessa är ett varumärke i nobilia-gruppen som
personifierar det bästa av tysk teknisk excellens och
precision. Verksamheten har alltid byggts på en solid
grund av know-how, pålitliga och automatiserade
processer, hållbara produkter och optimala
kvalitetsstandarder. Vi har sedan starten för över 70 år
sedan varit ett premiummärke som erbjuder den högsta
kvaliteten med tydliga moderna linjer, de bästa
materialen och exklusiv finish. Med dedikerade och
trendriktiga designers, strömlinjeformade
produktionsled och en unik lyhördhet gentemot våra
kunder utvecklar vi så mycket mer än bara kök: vi skapar
trygga och funktionella utrymmen för livet att inspireras,
umgås och utvecklas i.
Med ett kök från oss är du trygg, stolt och nöjd.

VÅRA BUTIKER
När bröderna Johann och Willy Stickling grundade sitt
köksföretag för över 70 år sedan var deras fokus att hitta
den perfekta symbiosen mellan funktion, design och
högsta kvalitet.
Det ständiga sökandet efter teknisk perfektion baserat
på den tyska ingenjörstraditionens högt ställda krav på
precision och rigorösa kvalitetskrav har genomsyrat vår
tillverkning och produktutveckling sedan dess.
Genom åren har vi fortsatt att expandera, inte bara i
Tyskland utan även i Europa och övriga världen. Idag är
vi Europas ledande kökstillverkare.

Djeddah | Beijing | Manila | Toulon | Helsinki | Riyadh | Shanghai | Stockholm | Antony |
Tallinn | Geneva | Dublin | Moscow | Taipei | Fréjus | Zurich | Lisbon | Strasbourg |
Perpignan | Caen

HÅLLBARHET
Våra kök har en mängd internationella
certifieringar som vi är mycket stolta
över. Vi är till exempel den enda stora
kökstillverkaren som är godkänd enligt
PEFC-certifieringens höga krav på
kvalitet, hållbarhet, trädproduktion och
återväxt.

bli
vår nya
återförsäljare

Vad förväntar kunden sig av er och från deras kök?
Ett rum att bo i. Ett rum att drömma i. En livsstil.
Ett rum att arbeta i. En matsal. Ett utrymme för skapande.
En designad och dekorativ juvel. En personlig värld.
En mötesplats. En bubbla av välbefinnande.
Eller allt på en gång? Köket är först och främst en
personlig, subjektiv fråga. För att skapa ett utrymme som
verkligen ska passa alla kunders önskemål gäller det att
upprätta ett professionellt och hållbart förhållande som
sträcker sig genom hela processen,
bortom design och installation!
Vi ger dig alla förutsättningarna.

EUROPAS STÖRSTA KÖKSTILLVERKARE

SKÄL TILL ATT BLI

V AD

GER DET DIG

ÅTERFÖRSÄLJARE

• Ni vill tillföra ett spännande och
lönsamt produktområde till er
befintliga verksamhet
• Ni kan vara en lokal byggfirma, en
inredningsbutik, ev. kedja eller ett
försäljningsställe som säljer andra
byggprodukter idag
• Kanske är ni en golvfirma, måleri,
vitvaruförmedlare, inredningsarkitekt.

• Eftersom vi sätter upp en
återförsäljare på mindre än 2
månader så är det ett snabbt och
enkelt sätt att stärka lönsamheten i
sin nuvarande verksamhet
• Med noblessas system och
varumärke så skapar du dig snabbt
ett bra rykte och en god trafik av
kunder
• Kök är roligt. Att arbeta med att
hjälpa dina kunder till att uppnå sina
drömmar är roligt
• Sen att du tjänar bra med pengar
utan större investering gör inte saken
sämre
• I noblessafamiljen och nätverket
kommer vi att hjälpa dig att utvecklas
till en köksexpert

Uppstart
Vi hjälper dig a� designa, rita upp och konstruera di� showroom. Vi kan
sä�a upp en återförsäljare på ca. två månader!

Support
Vi har vårt kundcenter på huvudkontoret i Norrköping med mer än 10
personer som har upp �ll 20 års erfarenhet av köksförsäljningsprocessen. Vi kommer även löpande ut �ll er för uppföljning och
vidareutbildningar. Om det uppstår något så är vi all�d så nära som e�
samtal bort för a� stö�a er.

System
Alla system ligger i vårt moln. Du kopplar upp er dator, ritar allt, skriver ut
oﬀerter och sparar ner alla underlag blixtsnabbt. Inga speciﬁka eller
prestandakrävande system behövs. Dri�säkert, snabbt och smidigt. Så du
kan fokusera på din kunds dröm.

Ditt showroom
Hur många kök behöver jag? Hur många luckor behöver jag visa upp av
noblessas dryga 70 alterna�v? Vi hjälper dig a� anpassa noblessas
sor�ment som är Europas bredaste, så a� det passar dina kunder och di�
upptagningsområde. 3-7 kök är det tradi�onella för a� visa upp en bra
bredd av lösningar, vitvaror, diskbänkar, ﬂäktar och alla andra spännande
produkter som ingår i sor�mentet.

Utbildning
Vi skapar �llsammans en �dsplan för grundutbildning. Vi kommer �ll din
verksamhet och arbetar med dig och dina egenskaper. Du får en full
sor�mentsutbildning, en ritutbildning, 3D utbildning för a� kunna
presentera kundens dröm på e� professionellt sä�, där�ll en ren
säljutbildning för a� förstå hur både ni och kunden skall göra en bra
aﬀär.

Marknadsföring
noblessa som system och varumärke har funnits i över 20 år i Sverige.
Med mer än 50 000 sålda kök så känner marknaden �ll vår högkvalita�va
tyska standard och varumärket blir starkare och starkare för varje år.
Under året gör vi y�erligare satsningar som tar varumärket �ll nya
nivåer. De�a gagnar dig som företagare. Vi �llför annonseringsmaterial,
promo�onprodukter och bu�ksmaterial som uppmuntrar era kunder a�
välja ert noblessaerbjudande. Gemensamma annonseringar kan vi också
planera �llsammans. Som en i noblessafamiljen är du självklart
representerad i våra sociala medier och på våra olika hemsidor.

dina kunder

noblessas system och sortiment är komplett
med 9 prisgrupper. Det gör att du i ett och
samma säljsystem kan sälja till olika kunder på
marknaden. Den klassiska kunden är såklart en
konsument. Men även en lokal byggpartner
som bygger eller renoverar några hus eller
lägenheter per år är attraktiv tack vare vårt
unika säljsystem och sortimentsuppbyggnad.
Därtill får vi inte glömma fastighetsägarna som
våra återförsäljare gör många affärer med varje
månad. Ingen annan på den svenska
marknaden kan mäta sig med unikheten i
noblessas erbjudande.

MARKNADSPOSITIONERING

Investering &
införtjäning
Vårt mål är att expandera varumärkets återförsäljarkoncept snabbt.
Därför har vi valt att erbjuda ett enkelt system med låg
inträdeskostnad. Fokus är att ni snabbt skall skapa ett positivt
kassaflöde. Det ni främst investerar i vid uppstart är tid och
engagemang under utbildningsperioden. Tabellen nedan visar på ett
klassiskt exempel på hur ett första år kan se ut. Observera då att
denna affär också kan bära en del av er nuvarande hyra,
marknadsföringskostnad, personalkostnad etc. Dock är detta inget vi
räknat med i nedan tabell. Vi har räknat på ett mycket lågt utfall där ni
lägger ner 50% av en heltidstjänst och säljer ca 1 kök per vecka.
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Därtill kan du ytterligare öka intjäningen på de servicepaket du kan
erbjuda kunden. Tex. Kontrollmätning, delbetalning, montering,
efterkontroll och kompletteringar.

Köksförsäljning

Antal kök
per månad

Snittförsäljningsvärde
per kök

Snittmarginal

Intjäning per
månad

50% lönekostnad

Marknadsföringskostnad
per månad

Årlig ÅF-avgift per kök,
I detta exempel 500 sek
per kök

Netto per månad som kan användas till
verksamhetens vinst eller att täcka
andra kostnader inom verksamheten

4

90 000

25%

90 000

30 000

5 000

2 000

53 000

ÅTERFÖRSÄLJARE
KONTAKT

ÖVRIG
KONTAKT

northern kitchen AB
Södra Grytsgatan 4
Box 298
601 04 Norrköping

Serviceärenden:
service@nkitchen.com
Ekonomifrågor:
ekonomi@nkitchen.com

TEL: 010-456 75 00
aterforsaljare@nkitchen.com
www.noblessa-reseller.se

M IKAEL B ÖNNEMARK, V D
NORTHERN KITCHEN A B

Leverantörsfakturor:
invoice@nkitchen.com
Övriga frågor:
info@nkitchen.com

