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Media Markt og Saturn
VÆKST
Fokus på international ekspansion og de (stærkt)
voksende markeders lande
Tyskland fortsætter med stærk organisk vækst
Kommunikation af sortiment og service

UDFORDINGER
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Flervejs-operationer
Hurtigere opnåelse af markedsandele efter indtræden
på markedet
Vende udviklingen i Frankrig
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Galeria Kaufhof
VÆKST
Proportional vækst gennem mere effektiv blanding af
sortiment og mærker
Optimering af lagerføring og management

UDFORDRINGER
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Trading up og mere vertikalt sortiment med eksklusive
mærker
Bedre indretning og kvalitativ forbedring af varehusene

3

© METRO AG 2008

Målsætning og udfordringer for vore servicevirksomheder i
2008
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MGB
INTERNATIONAL SOURCING
International struktur for regionale og
grænseoverskridende indkøb
Øget brug af asiatiske importvirksomheder
Implementering af ny Supplier Collaboration Strategy
(strategi for leverance-samarbejde)

PROCESSER OG SYSTEMER
MGBI PRIM integration til MGS
Homogene processer & systemer i alle lande
Kontinuerlig optimering af kvalitetskontrol og
management af egne mærkevarer
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GEVINSTMARGIN-FORBEDRINGER
Bedre brug af leverance know-how
Outsourcing af Condition Audit (finansrevision)
Implementering af salgsliniernes portfolier for nye egne
mærker
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MGL
INTERNATIONAL LOGISTIK
Fortsat samkørsel af logistikkerne i MGL
Outsourcing af leverance-logistik til flere lande
Forøgelse af grænseoverskridende (cross-order)
forretningsvirksomhed
Sikring af LSPs (logistisk service-udbyders) service og
kvalitet

PROCESSER OG SYSTEMER
Homogene processer & systemer i alle lande
Mere transparens og up-to-date informationssystemer
CTL (common template logistics) integration til MGS
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LØNSOMHED
Flere leverandører og således mere volumen i
Vesteuropas indkøbs-logistik
Forbedring af serviceleverandørers processer for at
undgå ekstra omkostninger
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MGA
INTERNATIONAL BUSINESS
Setup af MGA aktiviteter i Tyrkiet og Ukraine
Integration af MGA processer i eksisterende landes
organisationer

PROCESSER, SYSTEMER, & KNOW-HOW
Mere viden om PR/ annoncering i Østeuropa / Asien
gennem strategisk partnerskab, mindre afhængighed af
servicevirksomheder og consulting
Fortsat outsourcing af PR/ annonceringsarbejde og
medie-database
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ANDRE KVALITATIVE MÅL
Forberedelse til at omsætte de komplette synergier mht.
den europæiske ophævelse af postmonopolerne (20082013)
Analyse af miljøpåvirkninger på PR/ annoncerings
produktionsprocesser
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MGS som ny udbyder af forretningsløsninger
Drift af
hovedforretning

Efterspørgsel

Informations-management
(MGS som udbyder af
forretningsløsninger)
Funktionelle
specifikationer
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IT forsyning (MGI)

Organisation/
medarbejderstab

Forretningsløsninger

Applikationer/
teknologi

Harmonisering og standardisering af behov på tværs af
virksomheden
Generere transparens af IT og IM omkostninger

Processer
Forretningsløsning

Applikationer/
teknisk
infrastruktur
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MGI
STRATEGI
Udvikling & levering af harmoniserede internationale
applikationer
Netværks- og systemdrift
Management af innovative IT-løsninger

EFFEKTIVITET
Acceleration af harmonisering og CT (common
template)-projekter
Intensivering af RFID/EPC applikationer for at opnå øget
effektivitet i forsyningskæden

SIKKERHED OG COMPLIANCE (overvågning)
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Implementering af IT overvågningssystem SAS 70
Offentliggørelse og implementering af ITsikkerhedsretningslinjer
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MAM
STRATEGI
Medvirke til at forøge corporate-værdien gennem
management af aktivernes livscyklus (asset lifecycle
management) med flere internationale aktiviteter

EFFEKTIVITET
Procesforbedringer og knowledge sharing (spredning af
viden) som intern service
Anbefalinger vedr. portfolio-spørgsmål
Udførelse af ejendomsprojekter

PORTFOLIO

© METRO AG 2008

Mere end 750 ejendomme skal vedligeholdes
Ejendomsservice i 16 lande
Centerledelse af mere end 70 centre over hele verden
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METRO Group’s målsætning for 2008
Indkøbsverdener, hvor kunderne kan få opfyldt deres behov og ønsker
Vedvarende vækst i firmaets værdi af samtlige salgsafdelinger
Yderligere vækst af afkast, konsistente internationaliseringsprocesser
Lokomotiv for modernisering og fornyelse af detailhandelen
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Vedvarende resultater i social og miljømæssig sammenhæng

