
Varför TopLock?
Alla som har arbetat med lösviktsgodis vet att det är mycket arbetskrävande att hålla 
fräscht och välfyllt. Diskningen av godisstövlar är ingen lek. De är otympliga, lätta att 
slå sönder och tar stor plats. Dessutom kan man inte garantera att inte gamla 
godisbitar blir kvar utan att kasta bort stora mängder vid diskning. Det är stor risk att 
personalen slarvar.

Det fungerar inte heller bra med varianten att ställa upp leveransburkarna på högkant 
i en behållare. Denna lösning motiveras med att kunden då ser mer godis och på så 
vis lockas till att handla. Men godiset rinner ju direkt ut i plockfacket så vad kunden 
ser är bara halvtomma burkar med en massa luft som försämrar kvaliteten. Socker 
mm. rinner ut på hyllorna och kladdar fast när det är varmt, och de är precis lika stora 
och otympliga att diska som godisstövlar.

Att istället sälja direkt ur leveransburkarna är avsevärt mycket mera rationellt. Man 
behöver inte hälla upp stora mängder som torkar och tappar smak. Diskning behövs 
inte. Det blir inget onödigt spill vid påfyllning, då allt går åt enligt först öppnat först ut, 
om man gör på rätt sätt (se Råd och tips).

Har man provat med att sälja direkt ur leveransburkar är det svårt att gå tillbaka till 
godisstövlar, klot eller andra behållare. 

Lösningen 

Enda nackdelen var tidigare att det inte fanns något bra lock för att skydda godiset ur 
hygienisk synpunkt. Det behövdes ett lock som var lätt att ta på och av vid påfyllning. 
Det skulle täcka godiset ordentligt, vara lätt att öppna för kunden och naturligt att 
stänga efter att man tagit godis eller stänga av sig själv. De skulle även vara lätta att 
diska. Responsen från både kunder och personal blev mycket positiv. Hanteringen 
förenklas oerhört mycket och kunderna märker omedelbart hur mycket färskare och 
fräschare godiset blir med TopLock.

Kvalitetssäkring

Vi har mönster- och patentskyddat denna lösning. Den har inneburit en stor 
förbättring och förenkling. Att sälja direkt ur originalburk med TopLock innebär 
fräschare godis och med vårt system för påfyllning (se Råd och tips) får man en 
kvalitetssäkring.

Det är viktigt att hålla koll på lösvikten och fylla på kontinuerligt. En välfylld 
godisavdelning lockar fler kunder. Det går mycket fort och lätt med TopLock.
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