
Forretningsplan for Langholt Købmandsforretning - Side 1/7 

 

 

 

 

Forretningsplan 

for 

Langholt Købmandsforretning A/S 

 

 

 



Forretningsplan for Langholt Købmandsforretning - Side 2/7 

Forretningsplan for Langholt Købmandsforretning A/S 

 

Indholdsfortegnelse: 

  Side: 

Indledning ..................................................................................................................................... 3 

 Baggrundsoplysninger ................................................................................................................. 3 

 Sammenfatning ............................................................................................................................ 3 

Idégrundlag ................................................................................................................................... 4 

 Virksomhedens mission/eksistensberettigelse ............................................................................. 4 

 Behovet virksomheden vil dække hos kunden .............................................................................. 4 

 Lynpræsentation .......................................................................................................................... 4 

 Målbare mål ................................................................................................................................ 4 

Personlige ressourcer og mål ....................................................................................................... 5 

 Derfor starter jeg egen købmandsforretning ............................................................................... 5 

 Erfaring ....................................................................................................................................... 5 

 Viden om ydelsen/produktet ........................................................................................................ 5 

 Egne stærke sider i.f.t. virksomheden .......................................................................................... 5 

 Egne svage sider i.f.t. virksomheden ........................................................................................... 5 

 Forventning om indtjening det første år ...................................................................................... 5 

 Forventning om indtjening det tredje år ..................................................................................... 6 

 Kalkulation og pris af produkt/ydelse ......................................................................................... 6 

 Kommentar til kalkulation ........................................................................................................... 6 

 Virksomhedens konkurrenter ....................................................................................................... 6 

 Virksomhedens udviklingsmuligheder ......................................................................................... 6 

Markedsbeskrivelse ...................................................................................................................... 6 

 Markedet ...................................................................................................................................... 6 

 Udviklingen .................................................................................................................................. 7 

 Opsummering .............................................................................................................................. 7 

 Økonomi ...................................................................................................................................... 7



Forretningsplan for Langholt Købmandsforretning - Side 3/7 

Indledning: 

 

Baggrundsoplysninger: 

 

Langholt Købmandsforretning A/S 

Horsensvej 22, Langholt 

9310 Vodskov 

Tlf.:  

Web: www.langholtkøbmand.dk 

Mail: info@langholtkøbmand.dk 

CVR:  

 

Sammenfatning: 

 

 Langholt Købmandsforretning er et nystartet selskab, der har til formål at servicere borgere i 

Langholt og omegn med friske dagligvarer, kombineret med vareudbringning. 

 Langholt Købmandsforretning henvender sig til alle kunder i Langholt og omegn, men 

specielt til den type kunde, der føler sig mere og mere overset og tilsidesat overfor den stadigt 

stigende upersonlige kontakt der i dag hersker mellem kunden og fødevarebutikker. Langholt 

Købmandsforretning tror på, at være i stand til både at bevare den personlige kontakt, hvor 

kunder føler sig værdsat og velserviceret, og samtidigt gøre en god forretning ud af det. 
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Idégrundlag: 

 

Virksomhedens mission/eksistensberettigelse: 

 

 Jeg vil henvende mig til alle type kunder, der ønsker friske dagligvarer til 

konkurrencedygtige priser. 

 

Min vej til succes vil lykkes ved: 

 Jeg vil altid yde mere end jeg lover. 

 Jeg vil ikke tage nogen kunder for givet. 

 Jeg vil opbygge og opretholde et bredt varesortiment.   

 Jeg vil kæmpe for korrekt indkøb af varelager for at minimere spild, og for at holde 

priserne på et rimeligt niveau. 

 Jeg vil sørge for at alle vores medarbejdere med kundekontakt har en passende viden 

omkring varesortimentet, og placering. 

 

Behovet virksomheden vil dække hos kunden: 

 

 Nem og hurtig adgang til gode dagligvarer til konkurrencedygtige priser i lokalområdet.  

Nye tiltag som eksempelvis vareudbringning samt bestilling og pakning af varer til afhentning. 

God og konstruktiv betjening. 

 

Lynpræsentation: 

 

 Jeg vil sørge for at kunderne ikke skal køre langt efter de små og mellemstore indkøb. At 

gode dagligvarer og et rimeligt udvalg er indenfor overskuelig rækkevidde. 

 Jeg vil opbygge en dagligvarebutik, der adskiller sig fra de store dagligvarebutikker, med en 

mere personlig og nærværende service. 

 

Målbare mål: 

 

 I løbet af 2018 at omsætte for minimum 6 millioner. 

 At øge kundegruppen med nye kunder hver måned. 
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 At forbedre, og øge varesortimentet hver måned. 

 At opnå 100 % tilfredse kunder. 

 I løbet af 2019 af omsætte for minimum 8 millioner 

 

Personlige ressourcer og mål. 

 

Derfor starter jeg Langholt Købmandsforretning: 

 

 Jeg har valgt at prøve kræfter som selvstændige købmand, da jeg føler jeg har erfaringen, 

evnerne, alderen og troen på succes i et marked, hvor lukningen af den gamle 

købmandsforretning efterlader et behov i lokalområdet. 

 

Erfaring: 

 

 Jeg er uddannet i butik, og har arbejdet indenfor servicefag til dato, og har løbende holdt mig 

opdateret omkring nye indkøbsmetoder og indkøbsmønstre. 

 

Viden om ydelsen/produktet: 

 

 Min erhvervserfaring har givet mig en god erfaring om branchen, udviklingsmulighederne 

og de ydelser jeg vil tilbyde.  

 

Egne stærke sider i forhold til virksomheden: 

 

 Jeg er yderst arbejdsom, påholdende samt yderst tålmodig, venligsindet og med en god 

ordenssans. 

 

Egne svage sider i forhold til virksomheden: 

 

 Opstart af en købmandsbutik er kapitalkrævende, og deri ligger min største svaghed.  

 

Forventninger om indtjening det første år: 
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 Jeg har sat forventningerne forsigtigt – og budgetterer med et resultat før skat det første år på 

ca. 200.000 kr. 

 Alt overskud vil naturligvis blive investeret i virksomheden til videreudvikling.  

 

Forventninger om indtjening det tredje år: 

 

 Det tredje år forventer at lave et overskud før skat på ca. 400.000 kr. 

 

Kalkulation og pris på produkt/ydelse: 

 

 Min filosofi er, at jeg skal være konkurrencedygtige på pris fra starten. Jeg vil basere hele 

min forretning på hele tiden at minimere spild og fortage korrekte indkøb, og dermed optimere 

forretningen. 

 

Virksomhedens konkurrenter: 

 

 Der er mange dagligvarebutikker i området, men ingen i nærområdet. 

Ingen af de omkringliggende dagligvarebutikker tilbyder de samme services som jeg vil 

tilbyde.  

 

Virksomhedens udviklingsmuligheder: 

 

 Det er min ambition at skabe en god og solid forretning hvor både medarbejder og kunder 

kan mærke en behagelig atmosfære. 

 

Markedsbeskrivelse 

 

Markedet: 

 

 Danmark har et højt antal dagligvarebutikker i forhold indbyggere set i forhold til den 

europæiske indkøbskultur. Tendensen går mere og mere i retning af mindre men hyppigere 

indkøb fremfor de store ugentlige indkøb. Der skal det være ligeså billigt, men meget 
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nemmere for lokalområdet at handle i byens købmand fremfor at køre til omkringliggende 

byer. 

 Sammenholdt med at den nu lukkede købmand har fremvist en omsætning som retfærdiggør 

en dagligvarebutik af denne størrelse i Langholt, samt med lokalområdets opbakning og støtte, 

samt den stigende befolkningstilstrømning i byen, og det mærkbare savn af en købmand i 

lokalområdet, kan jeg med rette retfærdiggøre opbygningen af en ny købmandsforretning. 

 

Udviklingen: 

 

 Udviklingen i dagligvarebutikkerne nedtoner den personlige kontakt og muligheden for at 

tilpasse butikken til dets kunder. Langholt Købmandsforretning vil frigøre sig af denne 

tendens og bringe den personlige betjening tilbage til byen. Vareudbringning, bestilling af 

varer via telefon og e-mail, kundernes mulighed for indflydelse på varesortimentet, samt 

mulighed for at udvide med nye varegrupper efter lokalområdets behov er blot nogle af de 

områder hvorpå Langholt Købmandsforretning vil adskille sig fra konkurrenterne. 

 

Opsummering: 

 

 Mit mål er at skabe tillid hos lokalbefolkningen, da dagligvarehandel er en tillidssag. Jeg vil 

skabe en solid forretning der vil blive et fast holdepunkt i byen. En butik hvor det bliver en 

selvfølge, at man kan købe de ting man lige står og mangler til konkurrencedygtige priser. At 

skabe en lokalpræget købmandsforretning med en stabil og sund økonomi. En virksomhed 

med tilfredse medarbejdere og tilfredse kunder. Højt serviceniveau og gode produkter – Kort 

sagt; en kvalitetsminded virksomhed. 

 

Økonomi: 

 

 For opstart af Langholt købmandsforretning kræves følgende: 

Kapitalbehov: ................................................................................................ 900.000,00 kr. 

Dette behov afdækkes ved salg af indskudsbeviser*: 

 600 beviser á 1.500,00 kr. .......................................................................... 900.000,00 kr. 

*: Indskudsbeviser mister deres værdi i samme øjeblik butikken åbner. Såfremt projektet ikke bliver en realitet tilbagekøbes indskudsbeviserne. 


