
Laat jouw maaltijd- 
bezorging groeien!
De wereld verandert
• Maaltijdbezorging is ‘s werelds snelst groeiende  
 foodservice kanaal.
• Maaltijdbezorging is een antwoord op de  
     veranderingen in levensstijl (verstedelijking,  
     gemak en digitalisering).
• Klanten verwachten een maaltijd van  
 restaurantkwaliteit bezorgd aan tafel.

Wat betekent dit voor 
aggregators?
• Hoe beter de kwaliteit van de bezorgmaaltijden,  

hoe hoger de ratings en hoe meer loyale klanten  
op je platform.

• Bouw aan een intensieve samenwerking met 
restaurants, om ook hun meer loyaal te maken  
aan je platform.

• Groei door nieuwe klanten aan te trekken.
• Word degene die ‘goed nieuws’ brengt, aangezien  

je het leven van de consument makkelijker maakt  
en plezier brengt aan tafel.

We bieden een full service benadering in maaltijdbezorging
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the sparkle in home delivery

Frites

AARDAPPEL-
PUREE

Appetizers

CONCEPT

Ons doel is om de ‘sparkle’ te zijn in maaltijdbezorging en je met onze full service benadering  
te helpen. We innoveren en testen voortdurend om de beste aardappelproducten en verpak-
kingsoplossingen te bieden. We inspireren met nieuwe concepten, recepten en meer. We  
delen inzichten, komen met innovaties, bieden leerprogramma’s en co-creatie sessies aan.



• Werk samen met je partners om de beste kwaliteit in 
bezorgmaaltijden te kunnen bieden. Help ze met tips 
en tricks voor het beste menu, om de beste producten 
te gebruiken en de beste manier om de maaltijden te 
verpakken.

• Stimuleer je partners om kleine verrassingen toe te 
voegen, zoals een gepersonaliseerde kaart van de chef, om 
zo hogere beoordelingen te halen.

• Maak je bezorgservice uniek met een persoonlijke ‘touch’ 
dat kan al door de manier van begroeting door de bezorger 
of om gewoon te zeggen ‘geniet van je maaltijd’ of ‘bedankt 
voor het gebruik van ons platform’.

• Denk aan personalisatie, zoals de bezorger die z’n naam 
noemt of door een persoonlijk kaartje met ‘geniet ervan’ toe 
te voegen bij een maaltijd.
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the sparkle in home delivery

Wat kan Aviko voor 
je doen?
•  Helpen om een hoge ranking te behalen door het bieden van  

de best mogelijke aardappelproducten voor bezorging. 
•  Adviseren ten aanzien van verpakkingen, gebaseerd op 

onderzoeksresultaten.
•  Je partners helpen met advies over holding times, kwaliteit, 

verpakking en presentatie.
•  Inspireren met makkelijk te maken menusuggesties.
•  Je partners inspireren met toegevoegde waarde ideeën.
•  Organiseren van workshop en co-creatiesessies voor partners.
•  Marketing en communicatie ondersteuning.

Tips & tricks om een succes te 
maken van maaltijdbezorging

Laten we het 
samen doen!
Laat ons weten wat de uitdagingen zijn voor
jou in maaltijdbezorging. We helpen je 
graag bij het vinden van de perfecte 
bezorgoplossing. Ons verkoopteam en 
kenniscentrum staan voor je klaar. 

Instructievideo’s

the sparkle in home delivery

the sparkle in home delivery

Zorg voor een glimlach 
met een persoonlijke 
‘touch’.
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