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Biofood AB

• En ekologisk livsmedelsimportör & -
distributör, över 30 års erfarenhet.

• En av Sveriges bredaste gröna & 
hållbara livsmedels portföljer.

• Lager, distribution, försäljning, 
marknadsföring för cirka 100 
varumärken från främst Europa, 
inklusive Sverige.

• Vi når kunder varje vardag i alla 
kanaler.



Drygt 100 varumärken i vår gröna portfölj 



Vårt hjärta finns mycket hos svenska 
livsmedelsföretag

Vi har under många år hjälpt flera svenska 
livsmedelsproducenter, inriktning 
hållbarhet, med distribution samt levererat 
råvaror ur vårt sortiment till deras 
produktioner. Ett win-win samarbete.



Vi har länge önskat fler samarbeten med 
svenska odlare, livsmedelsproducenter, andra 
livsmedelsföretag, importörer med inriktning 
hållbarhet.



Sista åren har vi fått fokusera på annat, efter att 
ha drivit eget lager 1988 – 2014 lade vi lagret på 
två olika tredjepartslager som inte fungerade. 

Sedan 2018 har vi byggt upp vårt eget nya & 
moderna lager. Försvagad svensk krona sista 
åren har påverkat oss & de flesta importörer, sen 
kom Corona den här våren, vi tar nya tag igen för 
fler samarbeten.



Vi har sedan 2018 arbetat med att 
bygga en ny organisation runt lager,  
försäljning & distribution med olika 
funktioner, system & rutiner.

Vi erbjuder nu fler livsmedelsföretag 
som vill nå den svenska marknaden 
att ta del av de funktionerna vi har 
byggt upp inklusive våra kunskaper 
och erfarenheter.



Vad kan vi erbjuda idag?

Möjlighet till delade resurser i form av

• Allt inom lagerhantering

• Bygga unika butikskoncept

• Direkt-distribution i alla kanaler, tex. 
hälsokostbutiker, dagligvarubutiker, 
restaurang/storkök, livsmedelsproduktion etc.

• Central distribution till de stora kedjornas- & 
grossisternas lager 

• Bra transportavtal, miljömål: alla transporter 
ska gå med förnyelsebara bränslen; tåg 

• ”Fynd-hörnan” i vår webbshop där våra 
återförsäljare kan köpa tex. kortare datum 
billigare för att undvika svinn



Vad kan vi mer erbjuda idag?

Möjlighet till delade resurser i form av

• Lång erfarenhet av import, inköp

• Kontroll, kvalitet, märkning, vi har alla 
nödvändiga certifieringar, hållbarhetsarbete, 
miljömål: öka andelen 
återvinningsbara/komposterbara förpackningar 
totalt 



Vad kan vi mer erbjuda? 

Möjlighet till delade resurser i form av

• Innesälj, order-mottagning, kundtjänst, ringsälj

• Fältsälj, plock & order i butik, säljstöds-system

• Kam-funktion för kedjekunder, 
säljadministration, Validoo/Exder

• Marknadsföring; tex. produktkataloger, 
produktmaterial, butiksmaterial, ställ, skyltar, 
utskick recept & inspiration, prover & 
provsmakning, utbildningar, mässor, event, PR, 
sociala medier etc. 



Sedan 2005 har Biofoods sortiment även 
funnits på dagligvaruhandeln via

direkt-distribution & central-distribution



Utmaningar för  
livsmedelsproducenter/företag som önskar 

distribution på tex. DVH i Sverige

• Höga trösklar komma in centralt eller direkt i 
livsmedelskedjornas butiker, stora investeringar 
krävs tex. höga rabatter, marknadsbidrag plus en 
sälj- & KAM-kår.

• Ändå risk för de-listning från hyllorna trots stora 
investeringar.

• Kedjornas fokus = sina egna varumärken, de 
egna varumärkena prioriteras på kedjornas 
hyllor.

• Tufft att komma in, tufft att stanna kvar.





Vi tror nyckeln till framgång är 
samarbete i olika former

Där möjlighet finns tex. samarbete runt 
införsäljning, order- & lagerhantering, 

transporter, butiksplock & andra delade 
resurser, det tror vi är vägen framåt.

Det gäller bara att hitta de olika 
samarbetsformerna som passar respektive 

företag. 



Kanske Biofood kan vara en 
möjlig väg att få hjälp med tex. 

distribution som svensk 
livsmedelsproducent eller 

livsmedelsimportör?



Exempel på två svenska företag vi 
samarbetar med & hjälper idag

• Vi hjälper företaget Swefico att lagra och 
distribuera livsmedelskärl gjorda av nedbrytbar 
Cassava-rot/Tapioka.



Åre Water tror på ett fossilfritt Sverige och såg 
möjligheten att från tillverkningen i Jämtland åka 
tåg rakt in i vårt lager kombinerat med 100 % 
fossilfritt bränsle för samtliga transporter till alla 
kunder.



Filmtajm
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=bo1w1NtIx6g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bo1w1NtIx6g&feature=youtu.be


Hör gärna av er till oss!

Har du en idé om samarbete?

Vill du ha hjälp av oss?

Har du något du kan hjälpa oss med?

Eller vill du ha ett konkret förslag & offert för ditt 
företag, hör gärna av dig,

marie.laven@biofood.se

thomas@biofood.se

www.biofood.se

08-500 200 00

mailto:marie.laven@biofood.se
mailto:thomas@biofood.se
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Tack allihopa!


