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Ik wens u veel leesplezi

Met hartelijke groeten,
Michael van den Hurk
en Van Tol
Directeur commerciële zak

Inhoud

Directeur Vakcentrum Patricia Hoogstraten: ‘Het is belangrijk dat ondernemers een goede relatie onderhouden met de gemeente’.
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(zie hiervoor ook pag. 3)
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De Boer Tenten bouwt binnen één dag een noodwinkel

promoot

De ramp die Janmaat is overkomen,
plaatst ondernemers voor het feit dat
zij zich moeten en kunnen voorbereiden op dergelijke calamiteiten. Daarnaast is het van belang dat er een
draaiboek of plan voorhanden is dat
snel in werking treedt. In het geval
van de Troefmarkt-ondernemers zijn alle betrokken partijen - groothandel, gemeente, verzekering en De Boer Tenten
- gezamenlijk opgetrokken. Ruim twintig leveranciers van Versunie tot Vrumona, van Silvo tot Smeva hebben
snel en flexibel gereageerd om binnen
korte tijd de noodwinkel operationeel
te hebben.

Door de inzet van alle betrokken partijen is Troefmarkt Janmaat weer operationeel.

Stunten
niet effectief

Van Tol onderkent behoefte senioren aan een winkel in de directe omgeving

De Reus

in Schermerhorn

Vrijwilliger-supermarktmanager Henk van Etten runt met zo’n 27 vrijwilligers de winkel.
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‘Supermarkt biedt meerwaarde verzorgingshuis’

Breng uw klant
nog beter in kaart

Verkopen is ongevraagd andere mensen benaderen, hen overtuigen van
een product en helpen bij de aankoopbeslissing.
Welk product verkopen we aan wie
en waarom?
Verras uw klant met voordeel.

De verwachting is dat in 2025 43%
van de bevolking ouder is dan 50 jaar.
Uit onderzoek blijkt dat deze groep Amerken belangrijk vinden. Ruim 51%
weet van tevoren welk merk gekocht
gaat worden. Binnen zorginstellingen
wordt gezocht naar nieuwe gedifferentieerde woonvormen waar individualiteit en zelfzorg prioriteit hebben.
Het in dit artikel genoemde Flevohuis
is zo’n moderne zorginstelling. In het
moderne beleid past het integreren
van een supermarkt in de directe woonomgeving van bejaarden.

Inleven in de klant.

Luisteren belangrijker dan praten.

Toon begrip en wees concreet.

Barry Banning: ‘Mensen hebben hier een grotere behoefte aan aandacht en gezelligheid’.

Deze tips komen van de training ‘Relatiegerichte communicatie/klantvriendelijkheid’ van Kleinveld Okkerse Training en
Begeleiding (0318) 54 19 41.

Meer informatie
over Vakcentrum

Bedrijfsvergelijking Deloitte

Troefmarkt Banning is gevestigd in verzorgingsflat ‘Het Flevohuis’ in Amsterdam.
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Marco Muts, Bonnet & Partners Bedrijfsadviseurs:

Een praktische en doeltreffende archivering met gekleurde mappen houdt alles helder.

Consumenten waarderen winkelformule met een dikke zeven

kerngezond én volwassen

De Dagwinkel is een moderne, frisse winkel.
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De échte smaak
uit de gordel
van smaragd!
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Klantenkaart geeft impuls aan klantenbinding

Nieuwe klanten werven is duurder
dan het behouden van bestaande
klanten. Nederlandse consumenten
staan erom bekend dat ze graag sparen. Zeker 80% van de consumenten
spaart via zegels, stempelkaarten of
klantenkaarten.
Spaarsystemen zorgen voor klantenbinding. Klanten komen vaker terug
en besteden meer in de winkel. De
Dagpas is een moderne klantenkaart.

Klanten kunnen met de Dagpas sparen voor aantrekkelijke cadeaus, korting of services.

‘De authentieke smaak uit de gordel van smaragd’

Rijsttafelproducten van
bij klanten supermarkt

Voorjaar 2006 opende Troefmarkt
Prado haar deuren in Capelle aan de
IJssel. De supermarkt met een omvang van bijna zeshonderd vierkante
meter verkoopvloeroppervlak, ligt in
een woonwijk waar meerdere culturen met elkaar samenleven. Nederlanders van Antilliaanse en Surinaamse
afkomst doen dagelijks boodschappen in deze buurtsuper. Supermarktmanager Erik Smeman: ‘Met de samenstelling van ons assortiment houden we daar rekening mee. We hebben van het merk Toko Lien zeker drie
meter staan. Van rijst tot limonadesiropen. Verder hebben we in koelvers
bijna een meter kant-en-klaar-maaltijden, bami- en nasi-speciaal. Deze
producten lopen hier als een speer’.

Directeur Willem Dumas.
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Uitgebreid assortiment diepvries producten

Heveck VriesVers B.V. - Brabanthaven 2-4 - 3433 PJ Nieuwegein
Telefoon (030) 606 65 44 - Telefax (030) 606 71 89 - www.hvediepvries.nl
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Budget-merken en exclusieve wijnen opgenomen in het assortiment

Troefmarkt Citysuper laat het winkelconcept aansluiten op de behoeften
van de klant. Eén van de wensen was
een slijterij. Echter met de aangescherpte regelgeving voor de verkoop
van alcohol, moest deze wel voldoen
aan specifieke eisen. Vanaf 1 april
2006 geldt immers de nieuwe slogan
‘Alcohol onder de 16, nog even niet’.
Doel is om het alcoholgebruik bij die
leeftijdscategorie tegen te gaan. Door
de slijterij achter de kassa te plaatsen, is een betere controle verkregen.

Geldpunt

De laatste jaren is het voorzieningenniveau op het platteland sterk afgenomen. De
bakker, de slager en de bank hielden het voor gezien. Voor bewoners was dat geen
pretje. Vooral ouderen willen graag in de vertrouwde omgeving geldzaken regelen.
Troefmarkt Josh van Velzen in Nieuwerbrug is daarom drie maanden geleden met
een Rabo-Geldpunt begonnen.
Via de pin-terminal van de supermarkt kunnen consumenten dagelijks tijdens de
openingstijden van de winkel contant geld opnemen. In principe is de limiet per
transactie 150 euro per klant. Zowel de klant als ondernemer hebben een voordeel
bij deze nieuwe dienstverlening: De klant kan in zijn vertrouwde omgeving geld opnemen en de supermarktondernemer kan op deze manier zijn kasgeld ‘afromen’.

Pittige noordwester stuwt Van Tol skûtsjes krachtig vooruit

aan de wind

Friese Fluessen
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Buurtbewoners blij met k

Dagwi
kijkt fris en frui

Winkels openen deuren in Frie

nieuw

Troefmarkt Oosterhoff in
Veendam heeft met een
in-store ’t Stoepje een
primeur in Nederland!
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Ondernemersechtpaar Oosterhoff.
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Saskia Raaijmakers en Rob van Koert zijn erg blij met hun nieuwe Dagwinkel.
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Peter van den Hurk (inkoop):

‘We zoeken
toegevoegde waarde’
Het is bijzonder dat een organisatie
als Groothandel Van Tol zelf voor de
eigen inkoop zorgt. Gebondenheid
aan een inkooporganisatie brengt verplichtingen mee. Meer bewegingsvrijheid en snelle opname van innovaties
zijn tegenwoordig belangrijke voordelen. Zelfstandige ondernemers zullen
dat zeker erkennen. Groothandel Van
Tol brengt naast een assortiment Amerken, ook het eigen merk ‘TOP Quality’ en het nieuwe Budgetmerk.
Via winkelcommunicatie - onder meer
het gratis magazine Lekker Makkelijk
en de weekfolders - worden A-merken
krachtig gepromoot.

Peter van den Hurk: ‘Budgetmerken hebben een prima kwaliteit tegen een bodemprijs’.
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Wouter Bleijenberg, national account manager:

is een

Het wagenpark is duidelijk herkenbaar.

National account manager Wouter Bleijenberg en fieldmanager Benelux Michael Jackson.

Veel waardering uit de buurt

Troefmarkt De Gouw
viert 65-jarig jubileum

Thea de Gouw, schoonzoon Frank en dochter Ingrid krijgen veel waardering uit de buurt.
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Onderscheidende kwaliteit
in kaas, verpakking en assortiment
Vergeer Kaas is een familiebedrijf dat gedurende meerdere generaties een
schat aan ervaring vergaarde over het oerhollandse product kaas. Een onderneming waarin de ambachtelijke liefde voor het product en moderne
productiemethoden harmonisch samengaan.
Vergeer Kaas verpakt al jaren onder strenge internationale HACCP-normen verschillende soorten kazen: voorverpakte vers gesneden kaas, freshpack stukken kaas en
party-kaas-puntjes. Ook heeft Vergeer Kaas een eigen merk geraspte kaas. De volgende soorten zijn o.a. leverbaar: Kassarella Ideaal, Backarella Ideaal, Old Holland,
Pizzakaas, Gratinkaas, Pastakaas en saladekaas.

Naast de genoemde kaassoorten omvat het Vergeer Kaas-assortiment ook
kaassnacks.
Kortom: Vergeer Kaas is voor handelspartners de perfecte partner!
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Th. Vergeer & Zonen b.v.
Postbus 2 , 2810 AA Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 86 00
Website: www.vergeerkaas.nl

© 2006 Studio Vandende NL

Daarnaast produceert Vergeer Kaas
Kaas onder eigen merk, zoals:
Gouwenaar, Gouwenaar Light,
Rondeur, Halvetta, Twenny merkkaas
in diverse smaken en Old Holland.

Duizend studenten vaste klant bij Troefmarkt ‘De Keet’

Het nieuwbouwproject is in een supersnel tempo gebouwd om voor de kamernood onder de Amsterdamse studenten een oplossing bieden.
Stichting Keetwonen heeft met het
project dit voorjaar de ‘Funda Award2006’ gewonnen voor de best uitgevoerde innovatie. Het juryrapport
noemt het ‘een lichtpuntje in een
markt die langzaam verandert.’ De
snelle realisatie en de lage bouwkosten zijn grote voordelen. Voor het project bestaat grote internationale belangstelling o.a. uit Azië, Afrika en de
Verenigde Staten. Onder de studenten
blijken de woningen razend populair;
in ‘no-time’ waren ze verhuurd. Een
keetwoning heeft een oppervlakte van
30 vierkante meter en bestaat uit een
badkamer met douche en toilet en
een balkon. De woningen zijn o.a.
voorzien van supersnelle internetverbindingen. Op de campus bevinden
zich een eetcafé, een supermarkt,
sportveld, wasserette en kantoor voor
de beheerder.
De keetwoningen zien er robuust uit,
maar zijn desalniettemin tijdelijk en
moeten over 5 jaar plaatsmaken voor
nieuwbouw.

Mark Vriesema.

Troefmarkt ‘De Keet’ vervult niet alleen voor Amsterdamse studenten een cruciale functie.

Salesmanager Wim Hofman: ‘Bij Vergeer Kaas kan altijd meer’

kwaliteit
blijvend creëren

waarde

Salesmanager Wim Hofman.
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Kwaliteit en smaak zijn ongeëvenaard

Foto Pascal Slot?

Pascal Slot: ‘De expertise van Van Tol bij het verschepen, komt ons goed van pas’.

Chocolade van Droste
verovert Zuid-Amerika

Droste
Het merk Droste is één van de oudste A-merken in Nederland. Het merk bestaat al
sinds 1863. Bekend is onder andere het Droste-cacaoblikje met de verpleegster erop.
Het heeft geleid tot wat onder insiders bekend staat als het Droste-effect: Op genoemde blikje staat weer een verpleegster met een blikje en op dat blikje weer één,
enzovoort. Het wordt ook gebruikt om het begrip ‘raamvertelling’, een verhaal in
een verhaal uit te leggen’.
Droste-chocolade is verder vooral onderscheidend vanwege de pastilles of flikken,
ronde stukjes chocolade, verpakt als een rol met een zeshoekige verpakking. Droste
heeft daarmee een vermelding verkregen in de Van Dale.
Kortom: Droste is een oer-Hollands merk. Het behoort tot de ‘heimweeproducten’
van Nederlanders in het buitenland en wanneer je een intieme relatie de smaak van
Droste wilt laten proeven, koop je de Holland Edition, een speciale doos Drostechocolade in de vorm van Hollandse gevels. Bij deze giftbox zit ook een boekje met
uitleg. Ook de viering van het Rembrandt-jaar is aangegrepen om een aantrekkelijke cadeauverpakking op de markt te brengen.
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Importmanager Arthur Oosterom:

‘Formules
De exportactiviteiten van Van Tol
gaan 30 jaar terug, tot 1976. Peter
van den Hurk sr. voert de naam Van
Tol Overseas in 1988 in. Zeker viermaal per jaar onderhoudt hij contacten met lokale supermarkten, plaatselijk agenten en distributeurs. Deze
unieke ervaring bracht veel bekende
Nederlandse A-merkfabrikanten ertoe
om Van Tol te vragen voor hun de export te verzorgen. Gespecialiseerde
software, kennis van de invoerdocumenten per land en een korte leadtime zorgen voor een betrouwbare levering.

Arthur Oosterom en Hans van Saane tonen een product van het Weense Manner.

Exportmanager Hans van Saane:

Perfecte
van
zorgt eigenlijk al voor een

Kijk voor meer informatie
op de website
Hans van Saane: ‘Het is belangrijk dat je je weet in te leven in de cultuurverschillen’.
VAN TOL VISIE · NAJAAR 2006 · KLANT in KAART
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Nieuw van Friesche Vlag:

TOP

ontbijt

Friesland Foods introduceerde in
week 38 Friesche Vlag TOP ontbijt.
Het is een drinkontbijt met vezels
en goede bacteriën en het eerste
probiotische ontbijtproduct in Nederland.
Vooral voor werkende mensen - die het ontbijt vaak door tijdgebrek overslaan is TOPontbijt een gemakkelijke ontbijt oplossing die helpt de natuurlijke weerstand
te onderhouden.TOPontbijt zit in een portieflesje, waardoor het gemakkelijk kan
worden meegenomen in bijvoorbeeld de auto of de trein.
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TOPontbijt is verpakt per drie flesjes en verkrijgbaar
in de smaken perzik en bosvruchten.
De introductie wordt ondersteund
met radio, billboards, print
en sampling.
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Te veel werk en te weinig tijd?
Stress?
Gelukkig voor ons moet je toch
af en toe iets eten.
Wasa Sandwich heeft al het
goede van knäckebröd,
is erg handig mee te nemen
en is via Van Tol verkrijgbaar
in twee heerlijke frisse
roomkaas smaken:
bieslook en tomaat-ui.

Probeer ze allebei!
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