D
E
T
H
Ä
R
Ä
R

~1~

M
A
T
R
I
C

Innehåll
Om Matric Italgross AB ....................................................................3
Vår historia .......................................................................................3
Hur vi vill urskilja oss ........................................................................4
Våra leverantörer och våra produkter ..............................................5
Exempel på produkter i vårt sortiment ............................................6
Våra kunder ......................................................................................6
Organisation .....................................................................................7
Processer ..........................................................................................7
Värdeord ..........................................................................................8

~2~

Om Matric Italgross AB
Matric Italgross är ett företag som bedriver importverksamhet av italienska matprodukter
och italiensk dryck (vin, öl och sprit). I jakten på de allra bästa leverantörerna och
vinproducenterna, reser vi Italien runt och hämtar hem de produkter som borgar för kvalitet
och äkta, italiensk matkultur.
Mission
Vår mission är att förmedla det italienska regionala köket genom:
KVALITET, URSPRUNG, GENUINITET
Affärsidé
Vår affärsidé är att förmedla en ny kulinarisk bild av Italien. En helhetsbild av hur italiensk,
regional mat och dryck i fin samklang, kan avnjutas både till vardag och till fest, utan att få
epitetet ”italienska delikatesser” – helt enkelt god italiensk mat för varje tillfälle.
Vision
Vår vision är att vara en viktig aktör inom livsmedels- och dryckesbranschen inom den
italienska matkulturen. Vi ska leda produktutvecklingen i landet och driva fram nya trender
från Italien. Bli en referens för konsumenter och kunniga.

Vår historia
När Matric Italgross AB grundades 1991 av vår VD, tillika ägare Riccardo Mondolfi – var det
med övertygelse om att all den härliga mat som han varit van vid hemma i Bologna och som
han gladde sina svenska vänner med skulle kunna ha en marknad här i Sverige. Vännerna
tryckte på och snart fick han ägna fritiden åt att importera och distribuera italienska
produkter. Verksamheten växte och snart var de två eldsjälar som delade idén att lära de
svenska konsumenterna vad det äkta italienska köket är. Inte bara pizza, pasta och
Chiantivin utan hela den variationsrika, traditionella och regionala italienska matkulturen.
Idag har företaget vuxit till dryga 40 medarbetare. Vårt huvudkontor och huvudlager ligger i
Täby utanför Stockholm. Därutöver har vi även lager i Malmö och Göteborg.
Affärsidén har förblivit den samma: att hitta genuina produkter och de mest representativa
leverantörerna i Italien – bästa kvalitet till rätt pris. Vi har ledande varumärken under vårt
företag och erbjuder dessutom vårt eget varumärke på en stor mängd produkter.
Sedan juni 2016 ägs Matric till 50 % av Riccardo Mondolfi och till 50 % Granarolo, ett stort
italienskt livsmedelsföretag.
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Hur vill vi urskilja oss
Vår kärlek till det italienska köket vill vi förmedla genom att:






Alltid sträva efter högsta kvalitet på våra produkter.
Ständigt utveckla vårt sortiment med ekologiska produkter, följa trender och
uppmärksamma det kunden efterfrågar.
Noga välja ut våra matleverantörer och matproducenter.
Ständigt utgå från gemensamma värderingar med leverantörerna:
Tradition – yrkesskicklighet – kärlek till produkten
Arbeta med egna säljkårer.
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Våra leverantörer och våra produkter
Vårt val av leverantörer bygger på långsiktighet. Många av våra leverantörer
har vi samarbetat med i många år. Det är viktigt för oss att hitta leverantörer
som delar våra värderingar där tre av nyckelorden är tradition,
yrkesskicklighet och kärlek till produkten. Med detta sätt är vi på Matric
Italgross säkra på att även konsumenterna finner våra produkter som genuina,
kvalitativa och fulla av italiensk värme.
Våra främsta varumärken Monini och Mutti är båda familjeföretag med lång
historia bakom sig och med flera generationer som verkat/verkar i företagen.
Dessutom är båda företagen Nr 1 i Italien inom sin respektive nisch. Matric har
samarbetat med de båda sedan år 2000.
Vi arbetar också med vårt eget varumärke Matric, där vår logo inte bara ska
ge en känsla av kvalitet och genuinitet, utan även förmedla produktens
ursprung. Konsumenten vill gärna känna igen sig i den region man upplevt
Italien och man vill uppleva det om och om igen.
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Exempel på produkter i vårt sortiment










Tomatkonserver
Olivolja, vinäger
Pasta – torr och färsk
Krämer, oliver mm
Bröd – grissini, kakor mm
Ost – parmesan, mozzarella, gorgonzola
bl a
Chark – skinka, salami, bresaola,
mortadella
Dryck – vin, öl, sprit, läsk och vatten
Efterrätter och glass

Våra kunder
Våra kunder är spridda från Ystad i söder till Haparanda i norr. Vi levererar våra produkter
både till dagligvaruhandeln och till restauranger, därför har vi produkter som är anpassade
både för konsument och restaurang.
Kunden är alltid i fokus för oss och vi arbetar kontinuerligt för att ständigt bli bättre och
serva våra kunder med bästa kvalitet. Vi arbetar med två separata säljkårer – en för
dagligvaruhandeln och en för restaurang. Olika kunder med olika krav kräver att våra
säljkårer specialiserar sig för respektive bransch.
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Organisation

Processer
Våra tre huvudprocesser är inköp, lager & logistik och sälj. En kedja som ställer höga krav på
ett bra samarbete mellan de olika processerna för att kunden alltid ska servas med bästa
kvalitet.
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Värdeord
Våra värdeord lägger grunden för vårt arbete och formar vårt företag.
Laganda
Solidaritet med gruppen, respekt, lojalitet med företaget, generositet, stolthet, flexibilitet.
Ärlighet
Uppriktighet, respekt för löften och utfästelser, moral.
Engagemang
Positivitet, ge det lilla extra känna stolthet för företaget, delaktighet, ansvar.
Effektivitet
Uthållighet, produktivitet, professionell utveckling, kunskapstörst, rationell, målinriktad.
Kvalitet
Kundfokus, produktkännedom, hög servicegrad, obruten kvalitetskedja.
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