
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 
groothandels?
• Een expert worden waarop klanten kunnen  
 vertrouwen. 
• Toename van groeimogelijkheden door het  
 aanbieden van premium ‘home delivery proof’  
 producten, verpakkingen en diensten.

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 bij de groei van jouw bezorg omzet. We innoveren en testen voortdurend om de  
beste aardappelproducten en verpakkingsoplossingen te bieden. We inspireren met nieuwe 
concepten, recepten en meer. We delen inzichten, komen met innovaties, bieden leerprogramma’s 
en co-creatie sessies aan.



• Bied klanten een speciaal bezorgassortiment 
inclusief verpakkingen om zo de best mogelijke  
service te verlenen 

• Train verkopers op het thuisbezorg thema, om zo 
extra relevant te kunnen zijn voor de klant.

• Inspireer en informeer klanten over thuisbezorgen 
via je online platformen en foldermateriaal.

• Vraag klanten die bezorgen of ze speciale behoeften 
hebben op het gebied van producten, werkwijze, 
manier van bestellen, enz. En kijk ook zelf wat je 
kunt doen om een nog betere service te verlenen.

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 klanten inspireren met makkelijke menusuggesties.
• Je klanten inspireren met toegevoegde waarde ideeën.
• Organiseren van workshop en co-creatiesessies voor 

klanten.
• Instructievideo’s beschikbaar stellen voor klanten.
• 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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