
Aalborg, den 13. Juli 2018 

Kære redaktion.

Vi tillader os hermed at informere 
om nedenstående nyhed.


Med bedste hilsen,

Bjarne Agger Sidelmann, direktør 
GO LCAL ®


GO LOCAL er klar til ”launch” med nyt 
markedsføringskoncept, ny leveringsstreng og BtB 

webshop.  

GO LOCAL SAMARBEJDER MED BÄKO DANMARK og AB 
CATERING 

golocalshop.dk er en ny online markedsplads, der faciliteter handler 
mellem fødevarevirksomheder. 

GO LOCAL har således samlet udvalgte små danske føde- og drikkevare 
producenter i et nyt leveringssystem målrettet den professionelle 
bruger. 

Direktør, Bjarne Agger Sidelmann, GO LOCAL udtaler: ”Med det ny 
(version 2.0) markedsføringskoncept: ”Smagen af lokalt håndværk” 
retter vi vores lokale produkter fra hele landet ind mod bager, slagter, 
oste- og specialbutikker samt caféer og restauranter. 

For at sikre de bedste varer til fair priser, leveret og faktureret som 
aftalt med den professionelle bruger, så har GO LOCAL indledt 
samarbejde med AB Catering og BÄKO DANMARK. Samarbejdet er 
omkring alle forhold vedrørende salg, varebestilling, lagerekspedition, 
fakturering, levering osv.” 
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HÅNDVÆRKSBAGERNE I FRONTLINE  

Konceptet rulles ud i sammenhæng med en start- & testfase ultimo 
sommeren 2018, hvilket sker to steder i landet i samarbejde med AB 
Aalborg og AB København, der distribuerer varerne. Hurtig skalering til 
landsdækkende distribution er et klart succeskriterium – befordret af 
positiv regionale respons. 

Indsalget der er rettet mod bagersektoren - får øverste prioritet i 
opstarten og testfasen, hvilket bakkes op af BÄKO DANMARKS 
konsulent-team.  

Marketing Manager, Tina Byriel Brøndum Rosinski, BÄKO DANMARK 
udtaler, ”Vi er både glade for og stolte af - som virksomhed med fokus 
på bagerhåndværket - at kunne lancere samarbejdet med GO LOCAL”. 

Vores CEO, Poul-Erik Pedersen indledte dialogen med GO LOCAL i 
efteråret 2017, og der blev truffet aftale med AB Catering i foråret 
2018. Derved kunne GO LOCAL samle de kvalitetsbevidste små danske 
føde- og drikkevare producenter i ét stærkt leveringssystem, 
videreudvikle markedsføringskonceptet og bygge den ny BtB webshop – 
hvilket gav rigtig go’ mening for os! 

Vi arbejder nemlig hver dag for, at de danske håndværksbagere har de 
bedste betingelser, som overhovedet muligt. I samarbejdet med GO 
LOCAL, vil vi nu give vores kunder mulighed for, i endnu højere grad, at 
være en specialbutik, hvorved de skiller sig ud fra dagligvarehandlen på 
en ny og værdibaseret måde.  

Ved i dén grad at give kunderne en stærkere oplevelse af kvalitet og 
håndværk, når de træder ind i bagerbutikken - forstærker vi 
forbrugerdialogen, med positiv holdning til genkøb og mersalg som 
resultat. Dette kan blandt andet gøres ved, at skabe prøvnings-
situationer, have nogle lokale varer på hylderne og en kommunikation, 
som skiller sig ud fra supermarkedets udvalg og formidling”.  

VI KAN IKKE SPISE MERE – MEN BEDRE! 
Forbrugerne stiller højere og højere krav til, hvad de spiser – 
forbrugerne vil ikke nødvendigvis spise mere, men gerne spise bedre…  

”Håndværket og den gode smag er årsagen til, at flere vælger at gå til 
den lokale håndværksbagerbutik og hente det daglige brød – men også, 
at man går til slagteren, ostehandleren og madhåndværkernes 
specialbutikker for at få adgang til den gode varekvalitet, lækkerierne 
og de mange super oplevelser, der bygger på dedikation”, udtaler 
direktør, Bjarne Agger Sidelmann, GO LOCAL – og fortsætter:  

”Med den ny leveringsstreng gør vi det ultra-nemt for den lokale 
madhåndværker og specialbutik at gøre forskel på hylden, netop lige 
som det håndværks brød og kagen, der gør forskellen bag disken…”    



SMAGEN AF LOKALT HÅNDVÆRK 

Arbejdstitlen ”fra håndværker til håndværker” var ifølge GO LOCAL’s 
direktør den helt rigtige projekt-kobling mellem BÄKO DANMARK, GO 
LOCAL konceptets producenter og en specialbranche i vækst. 

Til opstart har GO LOCAL blandt 85 producenter udvalgt de 14 mest 
relevante. Der er fra start omkring 300 varer på www.golocalshop.dk – 
alt fra lækre glutenfri, veganske varer og skønne oste fra Danmarks 
eneste ægte gårdmejeri til dressinger, pesto, pasta, saft, most, 
aroniashots, is, kaffe, bolsjer og meget andet - alt sammen ”det 
bedste” fra små danske producenter, der går op i den gode smag og - 
”at gøre det selv” fordi netop håndværket tæller… 

”Nu ser vi, hvordan vi bliver modtaget, og så foretager vi de 
nødvendige justeringer i sortimentet, som passer til en bred branche 
med stort vækstpotentiale, stor varietet og mangfoldighed – såvel i 
format, som med hensyn til målmarked og udvalg”, siger, GO LOCAL’s 
direktør. 

Konceptet, som GO LOCAL håber vil blive godt modtaget hos 
håndværksbagerne, -slagterne og madhåndværkerne i café og 
restaurationsmiljøerne har fået markedsføringstitlen ”Smagen af lokalt 
håndværk” hvilket iflg. BÄKO DANMARK’s Marketing Manager, Tina 
Byriel Brøndum Rosinski rammer præcist ind i, hvad alt dette handler 
om – nemlig at udvikle, fremme og differentiere de mange skønne 
oplevelser, som bl.a. de danske håndværksbagere samt de små lokale 
producenter arbejder med i deres dagligdag… 

”Smagen af lokalt håndværk” er absolut ”det nye” til den professionelle 
indkøber hos specialbutikkerne, henholdsvis madhåndværkerne, der 
brænder for føde- og drikkevare ”håndværket” og derfor vil konceptet 
og leveringsstrengen gøre en forskel – fordi bagerens egne produkter 
hermed matches med de super tillægssortimenter som GO LOCAL 
sammen med AB Catering nu leverer til marked – i et tæt samspil med 
os”, udtaler BÄKO DANMARK’s Marketing Manager, Tina Byriel Brøndum 
Rosinski. 

”Vores sortiment vil være i konstant udvikling, hvorfor vi anbefaler 
hyppige besøg på golocalshop.dk”, supplerer direktør, Bjarne Agger 
Sidelmann, GO LOCAL. 



Kontakt 
GO LOCAL v/. Bjarne Agger Sidelmann, direktør 

Mobil: 2616 2655 / e-mail: bjarne@golocalfood.dk 

BÄKO DANMARK v/. Tina Byriel Brøndum Rosinski, Marketing Manager 

Mobil: 3073 7313 / e-mail: tr@baekodanmark.dk 

Kig også: http://www.baekodanmark.dk/artikel/smagen-af-lokalt-
haandvaerk-paa-dine-hylder/  
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