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TINE – fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer
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Sterke internasjonale aktører
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Norges ledende merkevareleverandør

TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer 
innen mat og drikke med hovedfokus på meieri
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Meierispesialiteter

Vi skal aktivt posisjonere 
våre norske 

meierispesialiteter 
som attraktive produkter 
for forbruker og handelen

Fra Konsernstrategien



TINE og Norske Meierispesialiteter…

Eller sagt på en annen måte…

Kjærligheten til ”Spesialitetene”

Vi vil skape ellevill begeistring hos forbruker,
for norske meierispesialiteter, slik at de går 
”mann av huse” for å kjøpe de, og forteller det 
med entusiasme til andre.



NATURNÆR NYTELSE
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Folk søker mot det naturlige og 
naturnære, de ønsker å kjenne 
innholdet i maten, komme nær 
råvarene og lage ting fra bunnen.

 Norsk
 Naturlig
 Kvalitet
 Sesong
 Fornuftig
 Kortreist
 Råvarer



TRENDY TRADISJONER
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Folk søker mening gjennom å
ivareta tradisjoner med en ny vri, 
og en ny generasjon unge dyrker 
ansvarlighet og ”nygamle” verdier.

 Norske tradisjoner
 Ansvarlighet
 Ektehet
 Gjenkjennelig
 Gode verdier
 Symboler
 Innovasjon



Markedet for norske matspesialiteter er i vekst!
• Landbruks- og matdepartementet:

• Omsetning Norske Matspesialiteter 2011:

 2,6 milliarder kroner. Økning på 13% i forhold året før. 

• 8 av 10 østlendinger ville  ha spist mer mat fra lokale norske produsenter dersom utvalget var 
større i dagligvarebutikkene (Kilde: Norstat)  

• Direktør i Kjøpmannshuset, Thorbjørn Theie: ”Vi vet at kundene i økende grad etterspør spesielle, 
lokale produkter, og at det finnes betalingsvilje for denne type produkter”

Kilder: [1] Regjeringen.no, 25.10.2011, Landbruks- og matdepartementet, 13 % økning i salg av matspesialiteter,

20 % i 2020 !?



I overkant av halvparten av norske forbrukere er opptatt 
av spesialiteter
•Det er spesielt utenfor Oslo at man har 
forkjærlighet for norske og lokale spesialiteter. 
Dette skyldes nok tilbudet av slike matvarer og 
interessen er sterkt økende i Oslo

•Interessen er også økende med alder. 
Økningen i interesse er størst blant de under 
40 år

•Over halvparten sier også at de er villig til å
betale mer for kortreist mat

Kilde: Spisetrender 2011, temarapport om norsk kvalitet og identitet



En norsk meierispesialitet er mer enn et produkt

Produktet
Krav

Innpakning/historie
Tilleggsverdier

* Ekte håndverk/omtanke
* Oppfattet høy kvalitet
* Norsk
* Begrensning i tilgang
* Ikke lavpris
* Særegenhet
* God og særegen smak

Historien inneholder en eller 
flere av følgende elementer:
* Lokal opprinnelse
* Tradisjon / bondenorsk
* Kortreist / økologisk / renhet
* Lagring (ost)
* Ritual
* Sesong
* Produksjonsmetode 
* Smaksinnovasjon
* Fysisk presentasjon

Norsk meierispesialitet



Ulike grader av spesialitet

Anerkjent 
av eksperter

Godt rykte

Godt kjent

Regional
Gomme
Dravle

Nasjonal
Eplejuice fra 
Hardanger

Internasjonal
Parmesan
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Konvensjonelle produkter: Kan være tradisjonsbundne /lokale 
norske matvarer, men tilfredsstiller ikke kravet til spesialiteter 
mht. kvalitet/håndverk og unikhet

A
n

er
kj

en
n

el
se

/e
ks

kl
u

si
vi

te
t

Ti
lg

je
n

g
el

ig
h

et

A
n

le
d

n
in

g
er



Rammeverk for TINEs satsing på NMS 



Produkter

• Videreutvikling av egne produkter

• Satsing på lagring av ostehjul

• Samarbeid med småskalaleverandører

• Utvikling av nye produkter



Salgskanaler

• Spesialbutikker

• Eksklusive restauranter

• Historiske Hoteller

• Dagligvare



Service og tjenester

• Service og distribusjon
• Distribuere små volum til kunder
• Tilrettelegge for distribusjon for småskalaleverandører

• Kompetanse/kurs
Kurs

• Ostekurs
• Brødkurs
• Matglede til inspirasjon og opplevelse

Kompetanse knyttet til:
• Lagring
• Kvalitet
• Meierikompetanse



Takk for oppmerksomheten!


