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Om Bondens marked

Bondens marked er et sted der matprodusenten og forbrukeren kan møtes ansikt til ansikt. 
Vi har erfart at det er en positiv opplevelse for begge parter. 
Dette mener vi er fornuftig av mange grunner. Ved å satse på “korteist mat” sørger vi for at 
mer av verdiskapingen blir igjen hos bonden og bygda, vi fremmer et større matmangfold 
og sist men ikke minst sparer vi miljøet gjennom reduserte transportbehov.  

Bak Bondens marked står:
Norsk Landbrukssamvirke i samarbeid med Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, 
Norges Bondelag og  Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Du finner Bondens marked i 20 byer i Norge. Kikk inn på vår hjemmeside: 
www.bondensmarked.no 

Der finner du et kart og oversikt over tid og sted for ditt nærmeste marked.

For mer informasjon kan du ringe 22 05 45 00 eller skrive til : Bondens marked, Postboks 9347, Grønland, 0135 Oslo

Du som selger på Bondens marked må selv ha høstet, fanget, syltet, bakt, røkt eller 
på annen måte foredlet varen. Fordi dette er vårt løfte til kunden, kan de som handler 
hos oss få vite nøyaktig hvor og hvordan maten er produsert. 



Fryd for øyet

På Bondens marked skal kunden få kjøpt unike kvalitetsprodukter. Mange av produktene 
har spennende emballasje og fremstår i seg selv som en attraksjon. Det er viktig å tenke 
på at det først og fremst er produktet som skal komme frem og ikke bli forstyrret av 
mange andre momenter. 
Plassér gjerne mange av én ting sammen, større ting lengre bak. Volum er viktig. 

Du kan i tillegg bygge opp den bakre delen av bordet, så kunden får en bedre oversikt 
over varene du selger.

Ta med tilstrekkelig med varer til at du har kan fylle på, så det til enhver tid bugner! 

Er det nok varer fremme? Ha alltid et bord som bugner. Lag gode grupper av varer, og tenk på at kunden står utenfor boden og ser inn.    .     . 



Fremstår boden som en ryddig og ordentlig salgsarena? Det er lurt å ta en tur foran boden 
din og se den fra kundens side. 

Prøv å holde unna private ting som vesker, termos og lignende. Dekk til om du må ha alle 
tingene med deg. 

Hvordan ser det ut i bakkant av boden? Om det ikke er tilstrekkelig plass til å oppbevare 
varelageret under bordet, må du finne en god måte å lagre varene bak i boden. 

Forsøk å ha en så ensartet og ryddig bakgrunn som mulig. Bruk litt tid på dette, du har 
mye igjen for å fremstå ryddig.

Du ser det ikke, men husk at kundens oppmerksomhet er rettet innover, mot deg!

Er det ryddig og oversiktelig? Pass på at det alltid ser ryddig ut og at duken dekker helt til bakken og at det er ryddig i bakkant av boden.Er det nok varer fremme? Ha alltid et bord som bugner. Lag gode grupper av varer, og tenk på at kunden står utenfor boden og ser inn.     . 



Smak for ganen

Smaksprøver er en fin ting å by på! De gir kundene en grunn til å stoppe opp. Rundt lekre 
godbiter burde det være lett å få i gang en prat. Det er i tillegg en fin anledning til å ta et 
initiativ: invitér kundene til å smake.
Det kan fort bli en kostbar markedsføring, så vær litt tilbakeholden. Plassér smaksprøvene 
så det er naturlig at du byr, og at kundene ikke så lett kan forsyne seg. God smak er et 
godt salgsargument. 

Anrett smakebitene så delikat du kan, det skal friste. God smak er noe alle vil fristes til å ta 
med hjem til sitt eget bord.

 
Ser det innbydende og delikat ut? Det må være delikat og rent på boden, dette gjelder særlig der du behandler mat. Det vitner om respekt for kundene.    . 
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Deilige dufter

Tenk deg den fristende duften av nystekte 
lapper, eller grillet lam, blandet med frisk 
luft. Eller duften av varm gløgg en kald 
novemberdag. 

Her er bare noen av de hyggelige opplev-
elsene som kjennetegner Bondens marked. 
Det er et svært hyggelig innslag og øker 
trivselen for kunden!

Har du mulighet for å lage noe på boden, i 
tillegg til de varen du vanligvis har, er det et 
godt tiltak for å få oppmerksomhet.  

Dette bidrar til å løfte stemningen både for 
den enkelte boden, og for markedet som 
helhet.

  
Har du smaksprøver klare til kundene dine?         Smaksprøver er en fin ting å by på! Invitér kundene til å smake!         .     . 



              
Nystekt og duftende mat er et godt salgsargument!  Dette er fristelser som vil får de fleste kundene til å stoppe opp!

Duften av nystekt brød, søt frukt, nystekte 
lapper og grillet kjøtt virker, det gir lyst til å 
smake. 

Bruk årstid, tradisjon og fantasi for å finne 
på noe å servere. Suppe for årstiden, pep-
perkaker til jul, grilling om sommeren. 

Det er ofte en god ide å diskutere dette 
med de andre utstillerne. Hvem som skal 
lage hva, og når. Det kan gjerne gå på om-
gang. De som selger håndmat på markedet 
bør avtale seg imellom og bør få en sentral 
plassering på markedsplassen.  

Dersom kunden får anledning til å sette seg 
ned med maten og ta innover seg stemnin-
gen, vil vi forsterke Bondens marked som 
er hyggelig møteplass mellom selger og 
forbrukerne.

  
Har du smaksprøver klare til kundene dine?         Smaksprøver er en fin ting å by på! Invitér kundene til å smake!         . 



Tekst og pris

Ved å sørge for at det er skiltet og tekstet 
tilstrekkelig til at forbipasserende får en idé 
om hva du selger, har du forhåpentligvis 
skapt interesse. Tekster og priser har flere 
funksjoner enn bare å opplyse kundene. 
De skal også vekke nysgjerrighet. 

Da gjelder det å opprettholde og imøte-
komme denne interessen gjennom å un-
derbygge med kort og lettfattelig infor-
masjon i form av tekst eller pris. 

På markedet er det mange inntrykk, og vi 
må bidra til at kundene raskt kan ”lese” 
boden. Men ikke overdriv, velg ut hvilke 
produkter du vil fremheve.

Bestem deg for om du skal formidle både 
pris og informasjon om produktene.

Ha gjerne brosjyrer og kort i tillegg.
Har du et skilt som forteller kundene hvem du er? Skilt skal identifisere deg og ditt produkt. Ha gjerne brosjyrer og kort i tillegg.    .     . 



Har du tekstet varene nok? Du trenger å ha plakater eller tavler med tekst eller pris som løfter frem noen av dine produkter. Men ikke overdriv!

Tekster fungerer som blikkfang. En spennende logo eller en kort tekst er nok til å tiltrekke 
seg oppmerksomhet. Samtidig vil den orientere kunden gjennom å gi informasjon om hvem 
du er og hva du selger. 

Tenk på at teksten skal kunne leses på god avstand. Tekster og priser på varene er til god 
hjelp i utstillingen for å skille varer fra hverandre. De hjelper kundene til å orientere seg og 
tolke inntrykkene.

Prøv å sette fokus på enkeltprodukter gjennom å tekste dem særskilt. Det er et bedre blikk-
fang med en enkel og slående tekst, fremfor en vareoppramsing. Opplisting av priser kan du 
gjerne ha, men bruk den tettere på varene. 

Om du skal utdype informasjon om varen, gjør det kort. Avpass mengde tekst og 
skriftstørrelsen etter varevolumet. Informasjon om produkt fungerer best om den er 
tett på varen. 

    . 



Kledd for anledningen

Når du skal selge og servere matvarer trenger du å vise kunden din at du er bevisst god 
hygiene. Alt som er i kontakt med matvarene bør gjenspeile dette, også påkledningen din. 
Den bidrar til å fortelle at du tar både produktet og matvaresikkerheten i vare. Derfor bør du 
ikke ha dine private fritidsklær på deg når du er på jobb. 

Finn en enkel og god måte å kle deg på, som samtidig knytter deg til produktet ditt. Ta 
gjerne utgangspunkt i fargene du ellers har valgt, eller en stil eller tradisjon som hører til 
produktet. Sørg for at arbeidsanrekket alltid er rent og klart til bruk. 

Hils alltid kundene med et blikk eller et nikk. Det kan bidra til å åpne for en samtale.

Er du riktig kledd for anledningen?  Husk å alltid bruke arbeidsantrekk, ikke private klær. Unngå private ting som termos, bagger og mobilsamtaler.    . 



Er du riktig kledd for anledningen?  Husk å alltid bruke arbeidsantrekk, ikke private klær. Unngå private ting som termos, bagger og mobilsamtaler.
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 Husk å alltid ha med kopi av ansvarsforsikringen din og godkjenning fra Mattilsynet for produksjon og salg.

Historien om produktet

Ditt produkt er et resultat av en lang tradisjon. De norske matvanene har røtter i  råvarer vi 
naturlig har hatt tilgang til. Men også andre lands tradisjoner har påvirket oss, og gjør det 
fortsatt. Inspirasjon fra andre matkulturer flettes inn og blir trender. Slik flettes historiene 
sammen og blir til vår egen historie.

Ditt produkt er unikt.
Det som, for deg som produsent kan være en selvfølge, kan for kunden ofte spennende 
være å få et innblikk i. Gjenstander eller bilder fra produksjonssted er fint å vise til, men få 
kunder har tid og anledning til å fordype seg i et album. Bruk enkle virkemidler. Enkeltgjen-
stander og enkeltbilder med lite tekst, er gode representanter for historien. Bruk brosjyrer, 
visittkort og produktark aktivt, og se til at varene alltid inneholder tilstrekkelig informasjon 
om din bedrift og historien bak dine produkter.

Få gjerne i gang en dialog med kunden og avslutt aldri en samtale uten å ta deg tid til å gi 
fra deg et visittkort, eller en mulighet for kunden til å finne deg. 

Godkjenningene fra matttilsynet er et signal fra deg til kundene om at du tar matvaresikker-
heten i vare. De kan du gjerne ha synlige.

    . 



 ferskt            smakfullt       rett fra gården

- kjenn på smaken av ditt landsskap



 ferskt            smakfullt       rett fra gården

- kjenn på smaken av ditt landsskap



Ti ting å tenke på:

   Er det nok varer fremme?

   Er det ryddig og oversiktelig? 

   Ser det innbydende og delikat ut?

   Har du smaksprøver klare til kundene?

   Nystekt og duftende mat er et godt salgargument!

   Har du et skilt som forteller hvem du er?

   Har du tekstet varene nok? 

   Er du riktig kledd for anledningen?
 
   Ta kontakt med kunden!

   Husk å alltid ha med kopi av ansvarsforsikringen din og godkjenning 
   fra Mattilsynet for produksjon og salg.
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