GASA Horsens
styrker salget
Auktioner
&loses af
opsogende
salgs-arbejde
HORSENS - Den 29. december kører GASA Horsens sin
sidste store auktion under det
hollandske ur, der har været
anvendt gennem 65 år.
Arsagen hertil er
indførel-saygtruk.De
tre ugentlige auktioner erstattes af et såkaldt cash and
carry-system. Samtidig ansættes en salgschef, der skal
foresta det fremtidige salg
med opsøgende fremstød til
kæder og bestaende kunder.
Det hollandske ur dkker
over en auktions-form, der er
nrmest det omvendte af traditionelle auktioner. Auktionarius starter oppefra og lader prisen ga nedad, indtil en
køber »stopper uret«. Kunsten er at fa varerne billigt,
samtidig med at man kommer
før de andre bydere.
Den nye salgschef er Margrethe Eskelund. Hun skal be-

tjene kunder i Jylland og pa
Fyn og samtidig besøge gartnerier. Direktør Jørgen H.
Topp, GASA Horsens, forventer, at man pa denne made
kan øge salget i 1994 med minimum tyve procent, og at der
kan ansttes flere medarbejdere. Man har set i øjnene, at
tiden er løbet fra det hollandske ur, som hidtil har været et
ualmindeligt godt arbejdsredskab.

Stor beslutning
Direktør Topp siger, at det
har været en stor beslutning
at tage, og at den er bakket op
af hele bestyrelsen. GASA
Horsens har 96 medlemmer,
og man har stadig en forpligtelse til at afsættes alle medlemmers produkter. De skal
som hidtil afleveres hos GASA
pa Ternevej. Med i arbejdet er
eksportselskabet Exposa, der
ejes af GASA i Horsens, Kolding og Sønderborg. Distributionen klares af transportselskabet GASA Trans, der ejes
af de samme afdelinger.
- Vi mener selv, at vi har
grund til at se lyst pa fremtiden. Det er sadan, at kæderne

ikke ofrer tid pa auktioner.
Der er blevet færre til at køre
under uret. Derfor skal vi ud
at sælge, og det bliver en kraftig optimering af GASA Horsens, fremhver direktør
Topp.

Julehandelen
GASA Horsens, der altid
har fort sig frem forst og fremmest pa kvalitet, star over for
sin store julehandel.
I december forventes tilført
ca. 40.000 julestjerner og samme antal julebegonier. Dertil
kommer 100.000 hyacinter og
tilsvarende juletulipaner. Der
er tilført pæne mængder
grønne planter, træer, puder
og kranse. Derimod noget
mindre med grøntsager med
undtagelse af rod- og hvidkål.
Tilførslen af æbler ligger pa
nogenlunde samme niveau
som sidste år, bl. a. Cox Orange, Inger Marie og Pigeoner.
Handelen i 1993 er tilfredsstillende, og i butikkerne er prisenre særdeles rimelige.
(P.N.)

