MEDIAKIT 2019
Decembe

r 2018

19 e Jaarg

ang

Horeca

H ET M E
ES T G E LE
ZE

Convenien
cedag
Horecava 20
19

N VA KB LA
D I N DE
B RA NC H

E

Kijk ook
op www.o
uto

Catering

Albrons cir
culaire
concept bij
AB N Amro

Pagina 2-8

Pagina 9

fhome-sh

Fabrikante

n

Genomineerd
en Beste
Introducties
2018 beke
nd

Shoppertal

Maak er ee
n
vrolijke winte
r

Pagina 16-1
9

Pagina 21

‘Horeca b
li
groeien’ jft

AMSTERDA
M - Resta
urants,
hotels en
cafés zulle
n ook
volgend jaa
r goede za
ken doen
maar de
,
horeca gro
eit naar
verwachtin
g minder
hard dan
dit jaar. Vo
oral het tek
ort aan
personeel
speelt de
branche
parten, sch
rijft het Ec
onomisch
Bureau va
n ING in
een nieuw
rapport.
Naar verw
achting
stijgt de
omzet in
de horec
volgend jaa
a
r met 2 pr
ocent,
mede door
de toegeno
men
welvaart
in Nederla
nd en de
toestroom
van buite
nlandse
toeristen
. Dit jaar
groeide de
sector no
g met 5 pr
ocent.
Ondernem
ers hebben
moeite
de popular
iteit van
eten,
drinken en
overnach
ten buite
de deur bij
n
te benen,
schrijft
ING.

Total vaart

Beljaarts
nieuwe
directeur
KH N
WOERDEN

eigen koer
j nieuwste C
s
osie-shops

Hamburger
s en frites bi
On the mo

ve | door Lis

a van der Lin
SCHI PHOL
den
manager
- Met inmidd
marketin
dan vijftig
g en comm
tie bij Total
Cosie-shop els meer
unicaNederland
s vindt To
het hoog
warme ma
, in een
tal
interview
tijd
altijd was
met Out.o
volgens Ka
van het sh voor een uitbreiding
geen optie
f.Home Sho
utz
Samen me
opconcep
. Daarom
ps.
het Cosie
t
t. “Met na
zijn colle
is een frites
tussen vie
hamburg
-concept.
ga Alwin
me
Kautz, ma
-enermodule
r uur ’s mi
“Omdat de
frites- en-ha
nager shop
geïntroduc
ddags en
uur ’s avon
“W
e
mburgerm
zie
,
ac
eerd.
foo
n dat cons
ht servic
d en
ds
odule is
opgenome
umenten
productaan was er onvoldoende hij es bij Total Nederla
onderweg
n in het co
nd geeft
sneller vo
bod voor
een rondle
ncept, ku
we
de
or een kro
gasten.
ze snacks
iding door
Daarom is
nnen
je, snoep
ketin de toeko
Cosie-shop
de nieuw
of zak fri
ee
meer locati
tes gaan da
e
mst op
bij Schiph
germodule n frites-en-hambureen
es
ge
aan
ol.
n
zo
ko
vo
nde hap”,
Bij binne
bieden”, zeg
or Morre
mst is dir
geïntroduc
nlegt Kautz
ect het ve
ma. “Dan
t
eerd.”
Wel kunn
rsgebakke
uit.
kzij dit soo
brood te
en gasten
modu
n
ruike
Dit
rt
van

vertelt Fri

ts Morrema

,

n en achter
belegt een
de balie
van de me
dewerkers
verse bro
odjes. Een
gezonde,

shop kiezen
de tankvoor een
verse
smoothie
of fruit.
De kome
nde maan
de
n worden
meer Total
-shops om
gebouwd
tot

les kan To
tal overal
een Cosie
ter werel
-shop neerz
d
etten en he
assortimen
t
t aanpasse
n aan de
wensen van
de gasten”
, vult Kautz
aan.
PAG 15

- Dirk Be
ljaarts
wordt pe
r 1 febru
ari de nie
algemeen
uwe
directeur
van
Koninklijke
Horeca Ne
(KHN). Hi
derland
j volgt Ro
b Bongen
op die op
aar
1 oktober
afscheid
nam. Belja
arts is va
naf 2014
general ma
nager van
Novotel
Amsterdam
City en lid
Landelijk
van het
Bestuur va
n KHN.
“Beljaarts
is een str
ategische
bestuurde
r met gevo
el voor
politiek,
een onde
rnemer
iemand die
mensen me en
verbindt.
t elkaar
Dat heeft
KH
N nodig.
Zeker in
de huidige
turbulen
tijd waari
te
n digitalis
ering,
flexibilis
ering en
personalis
ring impa
ect hebben
op de
horeca”,
zegt Robè
r Willems
voorzitter
en,
van KHN.

Fastfoodket

en op

ent twee ni
euwe vesti
KFC gro
eit ondeginr gen in Vlaardingen en Den Bosch
leiding va
n franchis
er

Horeca | doo
r Kim

van

Dijk
VL AARD IN
GE N - KF
C groeit
hard in Ne
de
tijd opende rland. In een week
de fastfo
odketen
twee nieuw
e vestigin
gen in De
Bosch en
n
Vlaarding
en.

Pagina_01O

Beide vesti
gingen va
kipketen
n de
staan on
der leidin
Collins Fo
g van
ods Euro
pe, de gro
franchisep
otste
artner va
n KFC in
Nederland
. Collins
Foods Eu
heeft 20
rope
van de on
geveer 60

OHdecRde

f.indd 1

ops.nl

restauran
ts in Nede
rland sin
openingen
ds de
in Den Bo
dineren me
sch en
Vlaarding
t het hele
en.
gezin.
Anro Rama
Het restau
chantran
rant in De
dagelijkse
heeft de
op 3 dece
n Bosch is
leiding ov
mber geop
er de vesti
ging in Vl
end en tro
de opening
aardingen
k in
sweek al
, die op 10
december
ruim 25.00
gasten. He
openging.
0
t restauran
Het restau
rant aan
t is vanaf
A2 richting
de A4 ric
de
hting Schie
Rosmalen
(afslag 16
goed berei
(afslag 20
da
) is goed
m
)
kbaar. Er
bereikbaa
van deze
is een dr
r en is
through
lfde gema
iveen het res
kken voor
als zijn Bo
taurant is
zien
verdeeld
ssche broe
in verschil
rtje. Verd
er in het
lende zone
voor een
er
KFC-restau
is
s
snelle sn
rant een
World-sp
ack, lunch
met een
Tasty
eelruimte
en
groep vri
voor kinde
De vestigin
enden en
ren.
g in Vlaa
rdingen
ruim 60
zal
medewerk
ers tellen
.

11-12-18

18:15

k

van

Doelgroep

Een landelijk platform voor nieuws en ontwikkelingen in
de out-of-home foodservice
Out.of.Home Shops is een vakblad voor ondernemers en organisaties in de gemaks-, catering- en horecabranche. Vanuit die insteek
is de titel doorgegroeid naar een multimediaal platform voor alle
professionals in food: topondernemers, formuleorganisaties, groothandels en fabrikanten.
De redactie informeert lezers via de printuitgave, de website,
nieuwsbrief en social media. Out.of.Home Shops is een zusteruitgave van Levensmiddelenkrant.

Kijk ook op www.outofhome-shops.nl
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Bezorgen: de rek is er nog
lang niet uit

Discussie
Out.of.Home Shops organiseerde
een rondetafeldiscussie over
maaltijdbezorging. Fabrikanten,
en formules gingen in discussie
over onderwerpen als kwaliteit,
personeel en bezorgplatforms.
PAGINA 10-15

23,3

procent groeide het aantal online
bestelde maaltijden afgelopen
jaar. Dat blijkt uit cijfers van het
FSIN. Naar verwachting gaat
dit de komende jaren alleen nog
maar verder stijgen.

Kwaliteit
Consumenten vinden de kwaliteit
het belangrijkste aspect wat betreft
maaltijdbezorging. De gemiddelde
kwaliteit van thuisbezorgde maaltijden krijgt een 7,7 van consumenten en dat is hoog.
PAG 12-13

Voorbereiding
Het succes van thuisbezorging
hangt samen met service,
kwaliteit en snelheid; ofwel, het
vergt de juiste voorbereiding.
Dat is wat ondernemers zeggen
in een interview met Out.
PAG 14-15
of.Home Shops.

15 euro

is de gemiddelde besteding per persoon bij het
online bestellen van sushi. Ook voor spareribs
willen consumenten best wat geld neertellen. Voor
fastfood wordt minder betaald, namelijk gemiddeld
7,08 euro per persoon.

PARIJS - De komende editie
van SIAL, de grootste levensmiddelenbeurs ter wereld die van 21
t/m 25 oktober 2018 plaatsvindt
in Parijs, zal zich nadrukkelijk
richten op internationale
bezoekers uit het foodservicesegment. Met haar nieuwe beursprogramma, waarin bijvoorbeeld
beroemde chefkoks acte de
présence geven, hoopt de
beursorganisatie onder meer
veel restaurants en hotels naar
de Franse hoofdstad te lokken.
Zij verwacht in totaal ruim
160.000 bezoekers over vijf
dagen.

Wagamama
groeit verder
LEIDSCHENDAM-VOORBURGUnibail-Rodamco heeft weer een
nieuwe huurder voor Mall of the
Netherlands in Leidschendam
gevonden.
Restaurantketen Wagamama
opent straks een vestiging in het
Restaurant Plaza op de eerste
verdieping. Winkelcentrum
Leidsenhage zal na de uitbreiding en verbouwing in 2020
verder gaan als Mall of the
Netherlands en wordt het
grootste winkelcentrum van
Nederland. Unibail-Rodamco
investeert meer dan 500 miljoen
euro in de realisatie van de
plannen. In de directe omgeving
van Wagamama komen tevens
vestigingen van Vapiano en
O’Learys, evenals een KinepolisPAGINA 8
bioscoop.

Veel La Place-producten bij nieuwste Jumbo City
AMSTERDAM - De tweede Jumbo
City in Amsterdam is onlangs
geopend aan de Eerste Constantijn
Huygensstraat. Het is het vijfde filiaal
van de gemakswinkel in een jaar tijd.
“Als je een winkel in de binnenstad van Amsterdam opent, dan heb
je te maken met panden die niet
recht toe, recht aan zijn”, vertelt
Mike Spaans, filiaalmanager. “De
winkel heeft veel hoekjes, maar dat
heeft juist zijn charme en het
verrast de klant, vind ik.” Spaans
voelde zich vereerd toen hij werd
gevraagd als filiaalmanager voor
deze vestiging. “Het is een nieuw
concept dat ik zo goed mogelijk neer
wil zetten op deze locatie.”

De winkel heeft 4500 producten
in het assortiment die met name
zijn gericht op snel en gezond,
volgens Ralph Bertrand, directeur
Formule & Format. De winkel is daar
ook op ingedeeld “Bij binnenkomst
lopen klanten tegen het versplein
met groenten en fruit aan, via de
koelingen met kant-en-klare
maaltijden komen we achter in de
winkel bij de verse maaltijden die
we kennen van La Place. We hebben
nieuwe maaltijden geïntroduceerd,
die tot nu toe alleen nog bij dit
filiaal worden bereid en verkocht.
Als het een succes is, dan rollen we
deze ook uit naar andere vestigingen”, vertelt Bertrand.
“Consumenten willen even snel
wat te eten meepakken, maar het

moet wel gezond zijn. Daar zijn de
verse maaltijden perfect voor”,
aldus Spaans. “Toch willen mensen
ook zelf nog koken, vandaar dat
we ons richten op 48 uursboodschappen, voor vandaag en
morgen.”
Sushi
De winkel werkt samen met de
Jumbo City aan de Ferdinand
Bolstraat die vorige maand is
geopend. “De sushi wordt daar vers
gemaakt en met een e-bike met
koeling hierheen gebracht. We
krijgen twee keer per dag verse
sushi. Als het goed loopt, dan
zouden we in deze vestiging ook
op termijn zelf sushi kunnen
maken”, vertelt Spaans.

Het is de tweede Jumbo City in Amsterdam en de vijfde in Nederland.
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“Out.of.Home Shops heeft een missie om ondernemers en
beslissers in de branche steeds op nieuwe kansen in food te
wijzen.”
Bart Manders, hoofdredacteur Out.of.Home Shops

Horeca/Fastservice:
• Formulegestuurde horeca
• Fastservice bij retail
• Grand cafés
• Snackbars/cafetaria’s
• Lunchrooms
On the Move:
• Tankstations met shop
• Petrolformules en -organisaties
• Openbaar vervoer
• Luchthavens
• Tabaksspeciaalzaken
Catering:
• Bedrijfscatering
• Scholen
• Ziekenhuizen
• Evenementen
• Campuscatering

Pagina 19

SIAL richt zich
op foodservice

Gemakswinkels werken samen

Formules | door Lisa van der Linden

Voor wie is Out.of.Home Shops?
Voor alle professionals in food:
ondernemers, formuleorganisaties,
groothandels en fabrikanten in de
volgende kanalen:

Sports & Leisure:
• Sportkantines/fitnesscentra
• Pretparken/dierentuinen
• Recreatiewinkels
• Evenementenhallen
• Bioscopen/schouwburg/theater
• Strandpaviljoens
Groothandels
• Bezorggroothandels
• Zelfbedieningsgroothandels

Partnershipmogelijkheden
Enkele pagina’s, spreads, halve
pagina’s, coverplaatsingen, advertorials, inserts, bijsluiters, infomercials

Vakblad

en gatefolds.

Het enige vakblad dat zich volledig richt op eten en drinken in het
buitenshuiskanaal. Met als insteek leren van elkaar. Daarin is
Out.of.Home Shops uniek.

Kijk ook op www.outofhome-shops.nl
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Fabrikanten

Reportage

Vrumona nog ambitieuzer op
gezondheid en duurzaamheid

La Place opent
deuren in De Efteling

Sappencategorie krijgt
boost door nieuwe Riedel

Trendtour Gent: Van
verpakkingsvrij tot vegan
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Winnaars Out.of.Home
Awards 2018!

NIJKERK - Ze zijn weer bekend:
de winnaars van de Out.of.Home
Awards 2018. In zonnig Nijkerk
werden 21 awards uitgereikt aan
in totaal 16 fabrikanten.

Grote winnaar van de dag was
Coca-Cola, de bottelaar mocht
drie awards in ontvangst nemen.
Onder leiding van dagvoorzitter
Patrick van Gils werden de prijzen

uitgereikt. Samen met een
inhoudelijk programma, mede
mogelijk gemaakt door sprekers
Paul Bouman (Lekkerland),
Hendrik ten Napel (Pathé),

Hans van den Bosch (SOMS
Support) en Dick Slootweg
(Bidfood), was de uitreiking van
de Out.of.Home Awards 2018 een
geslaagde dag.

Lees alles over het totstandkomen van de verkiezing, de
presentaties van de verschillende
sprekers en natuurlijk de winnaars op PAGINA’S 13-32.

De uitgave wordt
gedistribueerd naar
zo’n 24.000 personen en bedrijven
die actief zijn in
de Nederlandse
foodsector. Out.
of.Home Shops is
dé informatieportal
voor ondernemers
en inkopers van
outlets en formules. Het blad wordt
verstuurd op naam
van de beslissers.

Met vaste rubrieken en maandelijks
wisselende thema’s
en specials laten
we alle bewegingen
zien in de dynamische out-of-homeOut of Home Awards 2018
markt. We bieden
Kijk voor de winnaars op pagina 13-32
gedegen en relevante vakinformatie
en nieuws. We behandelen alle deelkanalen in de branche, maar
zoomen ook in op categorieniveau en op consumptiemoment.
Centraal staan inspireren en informeren. Out.of.Home Shops biedt
veel unieke artikelen, achtergronden en cijfers die niet op internet
of andere bladen zijn terug te vinden.
Vijftigste Spar Wereldprimeur voor Tilburg markeert verdere uitbreiding
Eerste multistore van Dunkin’ Donuts en Baskin Robbins
Express in
Waddinxveen
WADDINXVEEN - In Waddinxveen is onlangs de vijftigste Spar
Express-winkel geopend.

On the move | door Bart Manders
Spar maakte eerder dit jaar
bekend dat het in 2018 ongeveer
100 winkels onder de Spar Expressformule opent. De organisatie geeft
aan dat dit plan volgens schema
verloopt. Komend jaar volgen de
overige circa 30 locaties.
Spar Express bestaat sinds 2017.
Sinds dit jaar is het format ook te
vinden in de winkels van de
Texaco- en Esso-tankstations langs
de weg.

TILBURG - Dunkin’ Donuts en
Baskin Robbins openen op 22
augustus een multistore in Tilburg.
Wereldwijd vormt deze multistore
het eerste totaalconcept van beide
merken.
Formules | door Bart Manders
Na de eerder geopende eerste
store van Dunkin’ Donuts in
Eindhoven gaat het om het tweede
filiaal van de keten in het zuiden
van Nederland. Aan het Tilburgse
Pieter Vredeplein komt een
multistore, waarin Dunkin’ Donuts
en ’s werelds grootste ijsketen
Baskin-Robbins worden gehuisvest.
Beide formules vallen onder
moedermaatschappij Dunkin’
International Brands.

Volgens Nabil Besali, masterfranchisenemer van Dunkin’ Donuts en
Baskin-Robbins in Nederland,
markeert de multistore de verdere
uitbreiding van de donutgigant in
het zuiden. “Sinds de opening in
Eindhoven eerder dit jaar is de
vraag vanuit Tilburg naar Dunkin’
Donuts nog groter geworden. Maar
ook de vraag naar Baskin-Robbins is
na de opening van het eerste filiaal
in Utrecht vanuit het hele land
enorm. Aan Tilburg de eer om het
eerste totaalconcept te openen. Wij
zijn trots op het feit dat deze store
een 360 graden-concept aanbiedt”,
aldus Besali.
Dit houdt in dat er, naast koffie
en donuts van Dunkin’ Donuts en
31 ijssmaken van Baskin-Robbins

In de Tilburgse multistore kan worden ontbeten en geluncht.

ook kan worden ontbeten en
geluncht. De multistore zal ruim

zestig zitplaatsen binnen en 80
zitplaatsen op het terras tellen.

Info Out.of.Home
Shops uitgave
- Maandelijkse uitgave
- Tabloidformaat
- Bereikt hoofdkantoren en
directies van foodservicebedrijven, foodfabrikanten en de
filialen en zelfstandige
vestigingen van foodservice
gerelateerde bedrijven in
Nederland.
- Oplage 24.000
- Doorgeefratio van 5x per uitgave
- Abonnementen € 219 per jaar
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Twaalf winnaars Beste Introductie 2016

Vakprijzen
De Beste Introductie
Jaarlijks worden er honderden introducties gedaan in het
out-of-homekanaal. Een gerenommeerde jury beoordeelt producten op originaliteit, omloopsnelheid, gebruiksgemak, verkrijgbaarheid en verpakkingsvorm. Best beoordeelde producten worden bekroond tot ‘Beste Introductie’.

Vakprijzen | door Marije de Leeuw

NIEUWVEEN - Twaalf producten zijn door een vakjury
uitgeroepen tot Beste Introducties 2016. Dit zijn er
een stuk meer dan vorig jaar: toen wonnen slechts vijf
producten de felbegeerde vakprijs.
Dit keer werden ook fors meer producten ingezonden
om mee te dingen naar de prijs: 38, ten opzichte van 22
vorig jaar. De jury (zie kader) had een flinke kluif aan het
beoordelen van deze producten. De deskundigen hebben
de introducties beoordeeld op de criteria ‘innovatief’,
‘omzet’, ‘rendement’, ‘ondersteuning’ en ‘toekomstverwachting’. De producten die gemiddeld een 7 of hoger
scoorden, hebben de titel gewonnen. Vorig jaar kwam
onder andere de melksschuimmachine Lattiz van

pagina-OOH_13Rdef.indd 13

Out.of.Home Awards

Out • of • Home
Awards 2018

De Out.of.Home Award is de graadmeter voor leverancier en handel in het out-of-homekanaal. Aan de
verkiezing ligt een enquête ten grondslag waarbij de
inkopers van verschillende formules hun beoordeling
geven aan leveranciers in de branche. De criteria zijn
meedenken, omzetprestaties, rendement en succes
van introducties.

Winnaars

De Classique
De Classique 2014-2017
NIEUWVEEN - Welke innovaties overleven de tand des
tijds? Welke producten kunnen we na drie jaar nog
steeds succesvol noemen? Out.of.Home Shops meet het
in De Classique. De prijs voor producten die drie jaar
geleden geïntroduceerd zijn en nu nog steeds succesvol
zijn. Vorig jaar kenden we de prijs toe aan negentien producten. Dit jaar zijn dat er slechts acht, weergegeven in
het kader hiernaast. Deze winnaars werden door een jury
bestaande uit groothandels het hoogste beoordeeld op
criteria als innovatief, duurzaam, omzet en rendement.

Out.of.Home Shops bedankt alle juryleden voor deze

Product

Fabrikant

Aviko Oerfriet

Aviko

Pickwick Tea Masters Selection

JDE Professional

Spa Bruisend Touch Of

Spadel

Milka Oreo Bar 41 gram

Mondelez International

Hellmann’s Sandwich Sauzen

Unilever Food Solutions

Klene Mixen

Perfetti Van Melle

Breaker High Protein

Arla Foods

Burger & Grill sauzen

Remia

beoordeling!

Zie pagina 18 t/m 21
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De meeste introducties sneuvelen al in hun eerste
levensjaar. Innovaties die na vier
jaar nog steeds succesvol zijn, bewijzen hun meerwaarde voor de
handel. De Innova Klassiek is een
vakprijs voor deze succesnummers. Ook hier geldt dat een enquête onder de verantwoordelijke
inkopers de doorslag geeft. Ieder
nog bestaand product met een
gemiddeld cijfer van 7 of hoger
wordt uitgeroepen tot Innova
Klassiek.

FrieslandCampina als beste uit de bus. De winnaars van
dit jaar presenteren zich op de volgende pagina’s.
Verkiezing
De verkiezing Beste Introducties is een initiatief van
vakblad Out.of.Home Shops. Het betreft de ultieme waardering van producten en concepten die in de periode
november 2015 tot en met november 2016 in het
buitenshuiskanaal zijn geïntroduceerd. Out.of.Home Shops
wil met de vakprijs fabrikanten en groothandels belonen
voor producten en concepten die succesvol in de markt
zijn gezet. Daarnaast moet de onderscheiding een
stimulans zijn om producten en concepten te ontwikkelen die gericht zijn op specifieke out-of-homesegmenten
PAG 14-21
of het totale buitenshuiskanaal.

Jury
De jury van de Beste Introducties 2016 bestond uit diverse
vertegenwoordigers uit verschillende segmenten uit het out-ofhomekanaal:
• Lekkerland
• Sligro
• SAB Catering
• Vissers Olie
• Pathé Bioscopen
• FHC Formulebeheer
• NS
• Lagendijk tankstations

24-01-17 16:05

Partnershipmogelijkheden
Infomercials, advertorials, merk- en
productgebonden landingspagina’s,

Online
De website
biedt dagelijks het
snelle foodgerelateerde nieuws uit de
out-of-homesector.
De site biedt naast
nieuws ook repo’s
van nieuwe foodformules, interviews
met foodprofessionals en achtergrondinformatie.

video-ads, leaderboard-banners,
blokbanners, skyskrapers, plaatsingen in nieuwsbrief, foodkalenderplaatsingen.

Cijfers 2018
online
- Dagelijks up-to-date met nieuws uit
de foodsector.
- Unieke bezoekers: 170.094
- Aantal bezoeken: 279.952
- Bekeken pagina’s: 500.349
- Gemiddelde tijd op site: 1:18 m
- Pagina’s per bezoek: 1,79
- Abonnees nieuwsbrief: 1.900
- Volgers @OutofHomeShops
op Twitter: 2.776

De site wordt maandelijks door 15.000 unieke bezoekers bezocht.
Out.of.Home Shops verwacht in heel 2018 ruim 200.000 unieke
bezoekers te kunnen boeien met relevante en up-to-date vakinformatie die niet via de reguliere media te vinden is.
De site biedt een intuïtieve navigatie en een aantrekkelijk design.
Outofhomeshops.nl kent een responsive design, waarmee de site
zowel op desktop, mobiel als tablet goed te lezen is. De meeste bezoekers zijn professionals uit de foodbranche. Deze bezoekers zijn
samen goed voor zo’n 1,5 miljoen pageviews.

Een keer per
week

Nieuwsbrief
Foodprofessionals die graag online op de hoogte worden gehouden
van het laatste nieuws uit de sector, kunnen zich aanmelden voor
de nieuwsbrief die meerdere keren per week wordt gemaild. Het
nieuws hierin is gelinkt aan www.outofhomeshops.nl

• Altijd het laatste nieuws
• Mogelijkheid tot het plaatsen van banners
• Advertorials die naar een landingspagina linken

De nieuwsbrief wordt minimaal
een keer per week verstuurd naar
ruim 6500 abonnees.
Ook aanmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar
www.outofhomeshops.nl
en vul bovenaan de site uw
e-mailadres in.

Mediapartners
Out.of.Home Shops werkt samen met toonaangevende mediapartners die ertoe
doen in food.
.
FSIN
Het onafhankelijk kennisinstituut voor
de ontwikkeling
van de markt
van de buitenhuishoudelijke
consumptie.
Foodstep
Onderzoeksbureau en kennisbaak in de wereld van eten, drinken en slapen.
ShopperDoctor
Shoppermarketeer Art Frickus
bekijkt winkels vanuit de ogen
van de shopper en adviseert
formules hierin.
Marketing4Results
Het bureau op het gebied van
trade marketing en category management in
foodservice.

FoodserviceXs
Het kennisplatform voor marketeers in foodservice. Een
initiatief van FoodReflection,
Foodstep en Datlinq.
Horecava
Het meest innovatieve en inspirerende trefpunt voor professionals in de foodserviceindustrie. We zijn altijd op zoek naar toegewijde mediapartners die ons helpen bij het bouwen van een vakinhoudelijk mediaplatform.
Contact hierover opnemen met ons is altijd
mogelijk.

GfK
Onderzoeksbureau en expert
op het gebied van markt- en
consumenteninformatie.

Uniek
Advertenties en advertorials
kunnen geselecteerd op doelgroep ingezet worden dankzij de
volledige database van
Out.of.Home Shops.

Een uitgebreid palet…
Out.of.Home Shops helpt merken, concepten en formules met het
bouwen van hun naam richting klanten in foodservice en out-ofhome. Een uniek aspect hierbij is dat advertenties geselecteerd
op doelgroep ingezet kunnen worden. Dankzij onze volledige
out-of-homedatabase hebben wij alle benodigde gegevens over
formules, regios, namen, vvo etc..
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— Spa voegt merken samen in een duidelijke merkvisie —

‘We creëren een echt
familiegevoel’
MADE - Spa gaat haar portfolio herpositioneren. Het merk zal meer op de voorgrond
treden als hét natuurlijke mineraalwatermerk en de verschillende varianten gaan
meer eenheid uitstralen. Alles onder het merk Spa wordt één grote familie.

Advertorials

Spa is voor deze nieuwe merkvisie niet over
een nacht ijs gegaan. “Wij kwamen tot de
conclusie dat het portfolio van Spa te versnipperd is. Het is niet duidelijk wie de vader, de
moeder, de opa of de oma is. Dat familiegevoel
gaan we met deze nieuwe visie creëren”, zegt
Marianke Verbeek, trade marketing en category
development manager. Van een opbouw met
zeven submerken gaat Spa nu naar een

Vertel het complete verhaal

duidelijk hoofdmerk, met daaronder drie
submerken. “We krijgen twee groepen water:
één voor bruisend mineraalwater en één voor
koolzuurvrij mineraalwater. Daarnaast hebben
we de groep Fruit”, zegt Verbeek.
Veranderingen
Stapsgewijs zal het bedrijf het nieuwe
beeldmerk uitrollen. “Het heeft best wel wat

De kampioen
Nog maar anderhalf
jaar zijn de varianten
van Spa Bruisend&
verkrijgbaar, maar
ze vormen nu al een
ontzettend belangrijk
onderdeel binnen
de Spa-familie.
Spa Bruisend& won
al diverse prijzen en
verkoopt ontzettend
goed, voor Spa is het
een echte kampioen.
De varianten die nu in
het out-of-homekanaal
verkrijgbaar zijn met
citroen en munt, zullen
in augustus de verandering doormaken.
Spa Bruisend& wordt
dan Spa touch of.

Out.of.Home Shops biedt bedrijven in food de
mogelijkheid een compleet verhaal te vertellen over een nieuw
product, merk, concept of dienst. Een verhaal speciaal op maat
gemaakt. Aantrekkelijk en onderscheidend opgemaakt met pakkend en doeltreffend beeldmateriaal. Op een hele, halve, kwart,
of een zesde pagina en online. Mogelijk te plaatsen bij relevante
dossiers.

uitleg nodig. We voeren de veranderingen
daarom niet in één keer door, maar stap voor
stap. We beginnen met de bruisende mineraalwaters die allen onder het rode Spa-logo
komen”, zegt Verbeek. Allereerst komt er een
naamswijziging. “Spa Barisart, wat een verwijzing is naar de bron, zegt consumenten niet
veel. De rode Spa heet daarom vanaf nu Spa
Intense. Als verwijzing naar het sterk bruisende
karakter. Ook Spa Marie Henriette - wat
eveneens een verwijzing is naar de bron - krijgt
een nieuwe naam. De verfijnde groene variant
is vanaf nu verkrijgbaar onder de naam Spa
Finesse. Tot slot verandert Spa Bruisend& in Spa
Touch of. Zo komt de variant met een vleugje
smaak beter naar voren. De namen sluiten dus
nauwer aan bij de eigenschappen van de
producten. Naast deze naamsveranderingen
krijgt Spa ook een hele nieuwe look en feel. Het
logo is gemoderniseerd en de drie submerken
krijgen allemaal hun eigen duidelijke etiket,
passend bij de categorie bruisend mineraalwater. In de komende weken stromen de nieuwe
verpakkingen met het rode Spa-logo in. Spa
Reine, dat blauw blijft, wordt in het najaar
voorzien van nieuwe verpakkingen en begin
volgend jaar volgt Spa Fruit. Voordeel voor
ondernemers is dat er logistiek niets verandert.
Masterbrand
Na de herlancering van Spa Reine in
september gaat Spa ook het nieuwe Masterbrand naar buiten brengen en dit zal goed
ondersteund worden met een above the
line-campagne. “We geven in drie maanden uit,
wat we normaal in een jaar doen. Dit masterbrand wordt heel belangrijk, want daarmee
willen we de overkoepelende boodschap van
het natuurlijke van Spa-mineraalwater
overbrengen”, aldus Verbeek. Dit nieuwe

Voor de ondernemer
verandert er logistiek
helemaal niets
Masterbrand zal Spa in al haar uitingen
gebruiken en ook al het POS-materiaal krijgt
deze stijl. Met de ondersteuning van het
Masterbrand wil Spa het verhaal achter het
natuurlijke mineraalwatermerk onder de
aandacht brengen. Spa gaat daarom nog meer
communiceren over de bijzondere eigenschappen van dit merk. “Niets is zo zuiver als
mineraalwater. Veel consumenten weten dat
niet. Wij mogen dat als merk best wat meer
naar buiten brengen. Bij mineraalwater mag je
slechts uit één bron putten, bij bronwater kun
je gebruik maken van verschillende bronnen.
Bij Spa weet je altijd zeker dat het uit de bron
komt die ligt in het ruim 26.000 hectare grote
gebied dat Spa nauwlettend beschermt. Het is
dus uit den boze om ‘zomaar’ Spa te zeggen
tegen elk merk flessenwater”, besluit Verbeek.

KERNGEGEVENS

Firma:
Tel.:

Spadel Nederland
0162-690760
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NIEUW!

Krachtige advertenties met impact

M&M’s IJS
®

Van Dobben eetsalon, Amsterdam

© Mars Nederland B.V. 2018

Een krachtige trade-advertentie
met een heldere boodschap voor
de businessklant mist zijn uitwerking niet. In Out.of.Home Shops
is hierin veel mogelijk.
De accountmanagers kunnen hier
meer over vertellen en adviseren.

©

Rondje Van Dobben?
GE E N BOR R E L ZONDE R BALLE N

M e e r i n f o r m a t i e? i n f o @ v a n d o b b e n . n l
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Advertentiemogelijkheden
Coveroverlay
Maximale attentiewaarde

Kijk ook op www.outofhome-shops.nl

September 2014
15e Jaargang

Een voorpagina vormgegeven in de huisstijl van
Out.of.Home Shops
Buitenzijde: 300 x 348 + 3 mm overfill
Binnenzijde: 300 x 440 + 3 mm overfill
Prijs: € 12.500,-
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Beurzen

Special Warme Dranken

ShopperDoctor

Leisure

Bidvest Deli XL gaat in zorg
concurrentie aan met foodretail

Koffie en thee biedt ondernemer
onbegrensde mogelijkheden

Loyaliteit senior groeit
bij sfeer en contact

Albron krijgt retail
in de vingers
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ROTTERDAM - Albert Heijn
to go heeft een vestiging
geopend op het Erasmus
Medisch Centrum in Rotterdam. De winkel is zo’n 200
vierkante meter groot en
bedient 2800 medewerkers,
23.000 studenten en patiënten
in de passage van het medisch
centrum. Het is voor Albert
Heijn niet de eerste gemakswinkel in een ziekenhuisomgeving. In het AMC te Amsterdam beschikt de keten al
langer over een AH to govestiging.

HEMA jaagt op afhaalklanten

Fooddirecteur Rob Heesen: Groei biologisch en kant-en-klaar voor kleine huishoudens bij warenhuisketen
Convenience | door Joost Agterhoek

Coveroverlay i.c.m. achterpagina € 17.500,-
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AH to go op
Erasmus MC

ROTTERDAM - Food is in de vernieuwde formule van HEMA meer
en meer biologisch en toegespitst
op kleine huishoudens. Het aangescherpte aanbod vormt een aanval
op zowel groene ketens zoals La
Place, als afhaalrestaurants in de
grote steden.
Op het eerste gezicht lijkt er in de
vernieuwde HEMA’s weinig veranderd in de minisupermarkten,
conveniencehoeken en restaurants.
Toch is er flink gesleuteld aan het
foodaanbod. Steeds meer producten

en gerechten zijn biologisch en vrij
van geur-, kleur- en smaakstoffen.
Kant-en-klaar en voorverpakt zijn in
formaat aangepast voor de groeiende
groep een- en tweepersoonshuishoudens. Het verse brood is vervangen
door een zuurdesemvariant en
superfoods sieren het agf-schap. Een
groener aanbod dus, maar ook
duurder? Nee, benadrukt Rob Heesen,
directeur van onder andere food en
horeca. “We willen laten zien dat
eerlijk en heerlijk bereikbaar kan
zijn. Biologisch moet niet meer geld
kosten.” De focus op verantwoorder
food tegen een gelijke prijs betekent

voor HEMA echter wel lagere marges,
licht topman Ronald van Zetten toe.
“Dat heeft zeker een impact.”
Greep
HEMA komt met het kleinere
kant-en-klare en biologische food in
het vaarwater van groene formules
als La Place en Marks & Spencer, maar
ook van afhaalrestaurants in de grote
steden, waar HEMA vestigingen heeft
die een minisupermarkt herbergen.
Heesen lijkt de Britse formule niet te
willen vergelijken met HEMA,
aangezien het vooralsnog een kleine
speler in de Nederlandse markt

betreft. En La Place dan? Heesen: “Ik
kan niet voor La Place spreken, maar
ik weet dat bij ons de horeca betaalbaar blijft, ook als het aanbod
biologisch is. We geloven in investeren in kwaliteit, maar prijs is net zo’n
integraal onderdeel van HEMA als
kwaliteit.” De greep van HEMA op de
buitenshuisklant komt ook uit het in
2012 vernieuwde restaurantformat
waarbij de avondmaaltijd zijn intrede
deed. “Een geweldige toevoeging”,
concludeert de fooddirecteur.
Inmiddels kennen 30 tot 35 grote
vestigingen het nieuwe restaurant,
PAGINA 3.
dat aantal blijft groeien.

Voorinzage Nationaal Cateringonderzoek 2014 toont dalende trend

Bezoekers catering gelijk, bestedingen lager
Catering | door Eelco Brandes

NIEUWVEEN - Het aantal betalende
bezoeken in het bedrijfsrestaurant
blijft in 2014 stabiel op 2,1 miljoen.
Zij komen 2,7 keer per week, maar
besteden echter minder dan vorig
jaar.
De gemiddelde besteding in
bedrijfscatering is dit jaar 2,69 euro,
ten opzichte van 2,74 euro in 2013,
blijkt uit het Nationaal Cateringonderzoek 2014 van Foodstep. Eind
september wordt dit rapport gepresenteerd. Het onderzoeksbureau geeft
vast een aantal belangrijke conclusies
prijs. Zo is het aantal kopers binnen
catering algemeen gedaald met 2
procent tot 58 procent, maar niet
binnen het bedrijfsrestaurant waar
net als vorig jaar 72 procent blijft

kopen. Rien de Koning van Foodstep
schetst drie oorzaken voor de
resultaten van de cateringsector. “Er is
binnen catering minder beschikbaarheid van bedrijfsrestaurants en
lunchvoorzieningen. Daarnaast wordt
er bezuinigd op de voorzieningen zelf
door minder te subsidiëren en meer
commercieel uit te besteden.” Ook het
bezuinigingsgedrag van de lunchgast

De gemiddelde besteding in bedrijfscatering is dit
jaar 2,69 euro, ten opzichte van 2,74 euro in 2013.
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Coverflap
Hoge attentiewaarde
Een voorpagina waar een
flap overheen valt, vormgegeven in de huisstijl van
Out.of.Home Shops
Recht formaat (buitenzijde
170 x 348 + 3mm overfill,
binnenzijde 170 x 440 +
3mm overfill)
Flap ongestanst: € 7000,Meerprijs flap met stans:
€ 1750,Meerprijs achterpagina:
€ 4950,-

speelt een rol, zegt De Koning.
“Er zijn minder gasten, die
minder vaak komen en
minder besteden.” De Koning
ziet ook verbeterpunten voor
cateraars. “De kwaliteit van
het brood, de afwisselende
keuzemogelijkheden, de
medewerker en het comfort in
het restaurant zijn de factoren
die er toe doen. Het rapport
geeft duidelijk aan wat de
oorzaken van het niet meer
lunchen zijn, en wie dat
betreft. Maar belangrijker nog
dat het bedrijfsrestaurant nog
steeds als relatief goedkoop
wordt ervaren. En dat biologische en duurzame producten
de beoordeling van het restaurant substantieel verbeteren.”
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NIEUWVEEN - Tabaksverkopers implementeren steeds
vaker aanvullende diensten in
hun shops. Een onomkeerbare
trend, die gesteund wordt door
belangenbehartiger NSO. “We
horen veel sombere verhalen.
Ondernemers zien nu wel de
noodzaak in om mee te
veranderen met de tijd.
Afwachten is geen optie meer”,
luidt de boodschap van
NSO-directeur Janwillem
Burgering. Ook voor tankshops, waar tabak na brandstof
de belangrijkste bron van
inkomsten is, is de komende
periode cruciaal. Wanneer
leeftijdscontrole bij de verkoop
van tabak onvoldoende wordt
nageleefd, dreigt een verkoopverbod voor alle tankshops,
zoals dit ook met alcohol het
geval is.
PAGINA 16-17
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‘Tabakszaak moet
niet afwachten’
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Alleen etenswaren als aanvulling op etenswaren en/of drinken van thuis
Etenswaren én drinken als aanvulling op etenswaren en/of drinken van thuis
Mijn hele lunch

Bron: Foodstep

17:05
16-09-14 17:07

2/1 pagina advertentie
en/of advertorial
600 x 440 + 3mm overfill € 7950,-

1/1 pagina advertentie of advertorial
300 x 440 + 3mm overfill

€ 5650,--

14

Koude dranken

Out • of • Home

Combideal blijft omzetdrijver voor koude dranken op out-of-homelocaties

‘Communicatie buiten de shop al belangrijk’

Detpak.indd 1

NIEUWVEEN - Een
belegd broodje, met
daarbij een verse jus
d’orange voor 2 euro. De
combideal werkt nog
steeds. Er zijn verschillende manieren om
deze omzetdrijver voor
de frisdrankcategorie
nog beter te laten werken. “Het moet voor de
consument duidelijk
zijn wat de deal is.”

19-04-16 11:46

31190_DPK Out Of Home Mag_Netherlands ad_400x300w_FA.indd 1

23/03/2016 1:50 pm

Combideal | door Kim van dijk
In de tankshop, in een bedrijfsrestaurant of op het station. De combideal is van alle tijden en gezien de
veelheid van het gebruik hiervan,
werkt deze manier van verkopen ook
nog altijd erg goed. Fridrankfabrikanten stimuleren deze ‘dubbelverkoop’
dan ook graag. “Vaak hebben mensen
tegelijkertijd dorst én trek in een
kleine snack. Ze zoeken een extra
energiekick in de ochtend, of in de
namiddag. De combinatie van
ijskoffie met een stuk chocolade, een
banaan of een vers belegd broodje uit
de bakkerij is dan ideaal als combi-

				
			

altijd om zuivel en sap dicht bij het
brood te presenteren. Op het
tussendoormoment zijn consumenten vaak op zoek naar iets dat vult
en energie geeft.”

Combideals moeten goed worden gecommuniceerd in de shop en daarbuiten. Zo weet de consument precies wat welke deal precies inhoudt.

deal”, zegt Christian Exner Arizaga,
senior brand manager bij Emmi.
“Communicatie is hierbij essentieel.
Zichtbaarheid van dergelijke acties,
begint al met duidelijke communicatie nog vóórdat de consument de
winkel in stapt. Als dit goed wordt
opgebouwd, leidt dit tot extra
omzet.”

Met haar zuivel- en sappenachtergrond ziet FrieslandCampina ook
veel kansen voor combideals op
out-of-homelocaties. Britt Nagel,
channel marketeer convenience to
go: “Zuivel en sap zijn al jaren de
ideale broodbegeleiders. Ontbijt- en
lunchdeals bestaande uit een
broodje met een zuiveldrank of sap

LAAT UW
GASTEN KIEZEN

1/2 pagina advertentie

				

280 x 200 mm

zijn dan ook erg effectief. Steeds
meer Nederlanders ontbijten buiten
de deur en dit biedt kansen voor
bijvoorbeeld tankshops of cateraars.” Ook Nagel wijst erop dat de
deal wel duidelijk moet zijn voor de
gast. “Het moet voor de consument
direct duidelijk zijn wat de deal is.
Wij adviseren onze klanten daarom

Afterlunchdip
Volgens Red Bull liggen er ook
kansen in het feit dat steeds meer
shoppers afrekenen bij de bakery
(33 procent). Category manager Nine
de Knecht: “Hier moeten wij als
functioneel product dan ook op een
ander gebruiksmoment dan drive
inspelen, namelijk de afterlunchdip.
We weten uit onderzoek dat Red
Bull al vaak in combinatie met vers
belegde broodjes wordt verkocht,
maar wij zoeken ook juist naar die
extra invulling, een aankoop voor
later. Zo willen we nieuwe gebruiksmomenten bouwen en ervoor
zorgen dat de shopper meer uitgeeft
tijdens zijn bezoek aan de out-ofhomelocatie.”
Een combideal is ook een kans om
consumenten nieuwe producten te
laten proberen. “Het geeft de
nieuwkomer extra aandacht en de
ondernemer kan laten zien dat hij
meegaat met de trend en kijkt naar
de toekomst. Een combideal is een
ideaal middel om te tonen wat er te
verkrijgen is en ook om zo een
product te pushen”, aldus Jurgen
Frodyma van D-Drinks.

Zorg samen met ons voor een
evenwichtig aanbod zodat de gast
een bewuste keuze kan maken.

€ 3950,-

105 kcal

per 250 ml

ECHTE COCA-COLA
SMAAK SINDS 1886

© 2016 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola life”, “Coca-Cola”, “Coca-Cola light”, “Coca-Cola Zero”, “Coke”, the “Coca-Cola script logo”,
the design of the “Coca-Cola Contour Bottle” and “the Coca-Cola Red Disc icon” are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

68 kcal*

per 250 ml

0 kcal

per 250 ml

MINDER CALORIEËN
GEZOET MET INGREDIËNTEN
VAN NATUURLIJKE
OORSPRONG

GEWELDIGE COCA-COLA
SMAAK, GEEN SUIKER,
GEEN CALORIEËN

0 kcal

per 250 ml

VERFRISSENDE SMAAK
ZONDER SUIKER,
ZONDER CALORIEËN

*33% minder calorieën vergeleken met het gemiddelde van cola’s met suiker in de Benelux, dankzij het gebruik van zoetstoffen uit stevia.

31319.CC Adv Carma 1-2pag tbv OOH Sops 280x200_V3.indd 1

pagina_14Rdef.indd 14

20

IJs

Out • of • Home

Nieuws

ı

15 maart 2016 week 11

11

Buurtsuperformule Jumbo door afzwaaiend echtpaar toe aan laatste winkel

Pryma Broekhuizen zoekt nieuw bloed

FOTO’S: KOOS GrOenewOld /VAKblAden.cOm/VAIJ

‘IJsbereiding maakt
een enorme
ontwikkeling door’
WAGENINGEN – Mooiere coupes, lekkerdere smaken, betere bereiding. IJsbereiders laten op de
IJsvakwedstrijden zien snel hun ambacht te ontwikkelen, merkt IJscentrum-manager Jacques Vos.
Dat is ook nodig, want de consument verwacht
steeds meer, aldus Vos.
IJssalons | door Joost Agterhoek

De resultaten van de vakmannen en –vrouwen op de laatste IJsvakwedstrijden op 2 februari lag ‘echt een stuk hoger’, vindt IJscentrum-manager Jacques Vos.

“Het doel is om deelnemende ijsbereiders
ieder jaar bewuster te maken van hun eigen
deskundigheid en die ieder jaar een stapje te
verhogen.” Dat lukt, zegt Vos, die de resultaten van de vakmannen en –vrouwen de laatste
jaren ‘echt een stuk hoger’ vindt liggen. Op de
IJsvakdagen op 2 februari werden onlangs de
Gouden IJsspatel en Gouden IJscreatie
uitgereikt en de Vakman en Vakvrouw van het
Jaar bekend gemaakt. Nieuw aan deze
IJsvakwedstrijden was de titel Beste Nieuwkomer. Daarmee wil het IJscentrum de drempel
verlagen om mee te doen aan de wedstrijden,
zegt Vos. De uitreiking was ook het startpunt
van de volgende wedstrijd, waarbij de
winnende ijsbereiders met elkaar de strijd
aangaan om de titel IJssalon van het Jaar 2016,
die 24 maart wordt uitgereikt.
Bewuster
Vos houdt zich via de wedstrijden en het
IJscentrum al vijftien jaar bezig met de
ontwikkeling van het vakmanschap in de
branche. Hij merkt dat ijsbereiding de laatste
vijf jaar een enorme ontwikkeling doormaakt.
“Het aantal salons is in zeven tot acht jaar tijd
verdubbeld, het ambacht krijgt meer aandacht
en het ondernemerschap van collega’s neemt
toe. Daar heeft het IJscentrum aan bijgedragen
door hier op de vakschool Wageningen de

kennis van leveranciers te combineren met
examinering en opleiding door Meesterijsbereiders.” Tegelijkertijd verwacht de consument
ook meer en wordt deze bewuster gemaakt,
zegt Vos. Eerder met de wettelijke verplichting om allergenen inzichtelijk te maken en
binnenkort met de openbaarmaking van
voedingswaardes. Dat is zeker een aandachtspunt voor ijssalonhouders.”

der: ga ermee aan de slag! Een lastig uit te
voeren idee, want het vereist de nodige
apparatuur, maar het is wel weer een stap
verder naar de creativiteit die vereist is, zegt

Vos. “IJsbereiders zijn echte vakmensen,
gefocust op het vak en daardoor soms iets
minder op het ondernemerschap.”

BROEKHUIZEN – Een
jeugdige ondernemer zou
er een goede boterham
kunnen verdienen, zegt
ondernemer Paul Keltjens
over de Pryma-buurtsuper
die hij met zijn vrouw
runt. Voor het echtpaar is
het na 38 jaar genoeg
geweest.
Ondernemers | door Joost Agterhoek
Het is de laatste boodschappenwinkel in het gebied: de 300 vierkante
meter vvo tellende Pryma-winkel in
het Noord-Brabantse Broekhuizen,
gelegen aan de Maas. De dichtstbijzijnde supermarkt is gemiddeld tien
kilometer rijden, vertelt Keltjens. “We
zijn ook de enige winkel in het dorp
en in de omgeving.” Zelf is Keltjens 65
jaar. Tijd voor pensioen, ja, maar de
voornaamste reden dat het echtpaar
per 1 december ophoudt met de
buurtwinkel, is de gezondheid ‘van de
bazin’, zegt Keltjens. Samen met zijn
vrouw Marian nam hij het familiebedrijf over van zijn schoonouders. Ze
breidden destijds het verfwinkeltje uit
met levensmiddelen en voerden de
VIVO-formule. Later gingen ze in zee
met de familie Van Eerd onder de
Pryma-formule. “Een goede zet”, zegt
Keltjens.
Levensvatbaarheid
Het echtpaar houdt er eind 2016
mee op, maar hoopt dat de buurtsuper
wordt voortgezet. Over de levensvatbaarheid van de winkel zegt Keltjens
dat een ‘jeugdige ondernemer hier een
goede boterham zou kunnen verdienen’. “Daarbij is de huur zeer laag.”
Hoewel de omzet klappen heeft gehad
in de jaren na de crisis en de ‘AH-toestand’, zegt Keltjens dat de omzet over

Seizoensproduct
De snelle groei van het aantal ijssalons
brengt nog een verandering met zich mee. IJs
is niet langer enkel een seizoensproduct, een
trend waar fabrikanten zich ook terdege van
bewust zijn (zie pagina 17). IJssalons zijn
langer open, zegt Vos. “Het gaat niet meer
alleen om een ijsje op het strand in de zomer.
Ook tijdens de feestdagen, op Moeder- en
Vaderdag, met Kerst, wint ijs terrein, aldus de
IJscentrum-manager. “Dat is een ontwikkeling
die je in de branche ziet gebeuren. Ondernemers moeten daarom creatiever zijn.”

De buurtsuper in Broekhuizen zou een jeugdige ondernemer een goede boterham op kunnen
leveren, denkt Paul Keltjens.

Jumbo
De zoektocht naar een ondernemer
gaat door, maar dat de naam Pryma
van de gevel gaat verdwijnen, daar is
Keltjens zeker van. Daarmee is de
buurtsuperformule van Jumbo volgend
jaar toe aan zijn laatste winkel,
gevestigd in het eveneens Noord-Brabantse Handel. De laatste 25 jaar werd
het echtpaar beleverd door Jumbo en

voerde het de Pryma-naam. Keltjens
weet nog hoe de samenwerking begon.
“We wilden een systeem aankopen om
de boodschappen te scannen, dat was
destijds nieuw. Ons werd verteld dat
dit niet rendabel zou zijn, maar wij
dachten, daarmee sparen we één
medewerker uit. Een directeur van
Jumbo kwam langs en stelde voor het
systeem te leveren, mits we voor vijf
jaar producten afnamen.” Karel van
Eerd, vader van Frits, zei altijd dat
Jumbo groot is geworden met winkels
als die in Broekhuizen, herrinert
Keltjens zich nog. De ondernemer
denkt niet dat Jumbo rouwig zal zijn
om het verdwijnen van de formule.
“Waar ik wel bij moet zeggen dat we
altijd netjes zijn beleverd.”

Ondernemer wil voetballers naar Albert Heijn lokken
Ondernemers | door Marije de Leeuw

De actie heeft iets weg de
welbekende voetbalplaatjesactie,
maar toch is het totaal iets anders.
Bij de AH in Haaren kunnen leden
van de voetbalclub Nemelaer in een
online fanshop sparen voor hun
eigen ‘fanartikelen’. Van broodtrommels tot slippers en van een
gymtas tot koelkastmagneten: de
voetballers kunnen het allemaal
laten bedrukken met een eigen
voetbalfoto. “In de fanshop kunnen
ze andere mensen uitnodigen om te
sparen voor de spullen. Zo bereik je
niet alleen de leden van de voetbalclub, maar ook de mensen daaromheen”, vertelt Van de Wiel.

©Mars Nederland B.V. 2016

De jury van de ambachtswedstrijden ontwikkelt zich ook door en verbreedt. Dit jaar namen naast vakmensen ook
consumenten, creatievelingen en smaakkenners zitting, waaronder een bloemist en een kunstenaar.

het afgelopen jaar stabiel is. Het zal
niet meer worden, realiseert de
ondernemer zich, maar toch denkt hij
dat er kansen zijn voor een nieuwkomer. Hij doet dan ook een oproep om
voor 1 december iemand te vinden.
Met Spar is contact geweest, maar die
organisatie zag er geen heil in.

1/4 pagina advertentie

Klanten kunnen gymtassen, broodtrommels en slippers laten bedrukken met eigen voetbalfoto

Black box
Om die gewenste creativiteit verder op de
proef te stellen, denkt het IJscentrum aan een
nieuw wedstrijdelement voor volgend jaar.
Een Black Box, zegt Vos, oftewel een doos met
ingrediënten en de opdracht aan de ijsberei-

HAAREN- Hoe zorg je ervoor dat
je alle leden van de lokale voetbalclub naar de lokale Albert Heijn trekt? Ondernemer Jan van de
Wiel van de AH in Haaren bedacht
hiervoor een fanshop-spaaractie.
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Ondernemersechtpaar Marian en Paul Keltjens. Na achtendertig jaar de buurtsuper in Broekhuizen te runnen, gaan ze van hun oude dag genieten. Daarmee blijft er nog één Pryma-winkel over, de
buurtsuperformule van Jumbo.
Foto’S: Loek BAckeS FotogRAFie
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Zijn Albert Heijn-vestiging is al
tien jaar hoofdsponsor van
Nemelaer. “Al een tijd vroeg ik me
af hoe ik al die leden in onze
winkel kon krijgen. Een paar jaar
geleden hebben we de voetbalplaatjesactie gedaan, maar
daarvoor moet je een enorme
investering doen. Bij deze actie
zijn de instapkosten veel lager.”
Van alle verkopen in de fanshop
gaat 25 procent naar de voetbalvereniging.
Samenwerking
Het was volgens de ondernemer
een ‘hele puzzel’ om uit te zoeken
hoe ze de actie het beste konden
vormgeven. De Albert Heijn- supermarkt en de voetbalclub zijn
daarvoor een samenwerking
aangegaan met het drukbedrijf
Medialen. “We hebben van te
voren alle voetballers die mee
wilden doen op de foto gezet. We

dachten dat alleen de jonge
spelers geïnteresseerd zouden
zijn, maar ook 60 procent van de
senioren staat ondertussen op de
foto. Achter het portret hebben
we een stadion geplaatst, waar
reclameborden op staan met
acties van lokale ondernemers. Zo
is de spaaractie voordelig voor
ons, voor de voetbalclub, voor het
drukbedrijf en voor andere
partijen.”
Effect
Van de Wiel denkt dat de
fanshop-actie een groot succes
wordt. “Na een week ben ik al erg
tevreden over de resultaten. Wat
we er uiteindelijk mee bereiken,
is nog moeilijk te zeggen. De actie
loopt tot eind april, maar ik
verwacht dat het effect een paar
maanden doorloopt. Dan hoop ik
de nieuwe klanten nog steeds in
onze winkel te zien.”

Jan van de Wiel en zijn vrouw met de ‘fanartikelen’ van de spaaractie.
Foto: RiAnne VRiJdAg-SwinkeLS

Staand 105 x 220 mm of
liggend 280 x 100 mm
€ 2850,-
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U heeft een belangrijke boodschap of wilt werken aan de
naamsbekendheid? Gebruik de
voorpagina voor extra attentiewaarde.

IM’ers voorpagina
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Kijk ook op www.outofhome-shops.nl
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verder onder één naam
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premium maken

Anne&max toe
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Danice neemt plek Australian over
IJscafé opent vierde vestiging in hartje Leiden
Fastservice | door laura wennekes

LEIDEN - IJscafé Danice blijft
groeien. Vorige week opende een
vierde vestiging, in het centrum van
Leiden op de plek van Australian. De
voormalige winkel en ijssalon van
Australian Homemade die in 2013
nog compleet werd gerestyled, is nu
alweer omgebouwd naar de huisstijl
van Danice. De vier filialen hebben
een zelfde look en feel.
Danny Bink, samen met Pieter van
Staveren eigenaar van Danice, is heel

blij met de nieuwe aanwinst: “Zo’n
toplocatie in het centrum van Leiden
komt niet snel vrij, die wilden we hebben. We hadden eerst een andere
locatie op het oog, tot we zagen dat
het pand van Australian beschikbaar
was. Er zat dus al een soortgelijke
zaak en dat sloot goed aan.”
Dit filiaal is de eerste franchise van
Danice en in handen van Remco Spek.
De ruimte is kleiner dan op andere
locaties, maar met dezelfde indeling.
Nieuw in de huisstijl is de panoramavitrine, waarin je van bovenaf op het

ijs kijkt. Het ambachtelijke Italiaanse
ijs wordt centraal bereid in Leiderdorp, maar wel per filiaal afgedraaid
voor de ogen van de klanten. Ook
maakt Danice koffie en thee, vers
gemaakte smoothies en lunchgerechten als tosti’s.
Groei
Danice groeit snel, in 2015 opende
het eerste en tweede ijscafé in
Leiderdorp Santhorst en de Leidse
wijk Young. In april 2016 ging niet
alleen het filiaal in de Hoogstraat

Warenhuisketen laat voor het eerst sinds 2008 positief resultaat zien

open, maar ook één in de Winkelhof
in Leiderdorp. Volgens Danny Bink
zijn er plannen om meerdere
vestigingen te openen in de regio.
“Maar we moeten niet te snel groeien,
voorlopig maken we even een kleine
pas op de plaats en in 2017 kijken we
naar nieuwe locaties”.
Voor Australian Homemade was het
pand in de Hoogstraat, net als andere
winkels niet meer winstgevend. Het
merk richt zich nu volledig op het
produceren van chocolade-, koffie- en
PAGInA 5
ijs.
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‘Kwaliteitsdiscounter Hema sluit goed aan bij de markt’
Convenience | door Kim van dijk

AMSTERDAM - Hema heeft een
goed jaar achter de rug. De omzet
van de warenhuisketen groeide
met 6 procent ten opzichte van
2014. Groei zit onder meer in
huishoudelijke producten, kleding
én food en horeca.

3

De goede resultaten van de keten
zijn volgens FSIN-directeur JanWillem Grievink te danken aan
drie factoren. “De eerste is de
economische groei, mensen eten
weer meer buiten de deur. De

pagina_01 def.indd 1

tweede factor is La Place. Door het
sluiten van V&D-winkels, zijn veel
van deze vestigigingen ook dicht
gegaan. Hema en La Place zitten
vaak in dezelfde winkelgebieden.
De derde factor is het beleid van
Hema”, legt Grievink uit.
Van oudsher staat de warenhuisketen bekend als kwaliteitsdiscounter die zich richt op goede
kwaliteit en niet te duur is. “Dat
trekken ze door naar food en dat
sluit aan bij de markt, maar toch
mag het wel wat creatiever”, vindt
Grievink.

FOTO: HIelcO KUIPerS

FrieslandCampina
helpt verzorgers
AMERSFOORT- FrieslandCampina heeft voor zorgmedewerkers
in kleinschalige wooninstellingen
het online platform ‘Voeding in de
Zorg’ gelanceerd. Dit platform
biedt kennis en inspiratie over eten
en drinken. Hier zijn verzorgers in
kleinschalige zorginstellingen
namelijk verantwoordelijk voor
geworden. Bij dit personeel is
echter een gebrek aan kennis over
eten en drinken, blijkt uit een
onderzoek die FrieslandCampina
liet uitvoeren. De fabrikant hoopt
met het platform medewerkers te
kunnen helpen om het zorgen op
gebied van eten en drinken leuker
te maken. Het platform biedt
columns van diëtisten, tips en
weetjes over verschillende thema’s,
zoals de Schijf van Vijf.

Tarieven
1:
Topper 104 x 25 mm
€ 1050
2:
Vierkant 104 x 100 mm
€ 2500
3:
Rechthoek 104 x 50 mm
€ 1350

Jumbo-mannen
kopen 2e Subway
STRAMPROY- Jumbo-ondernemers René Puts en Ralf Jansen
nemen de Subway aan de Hoenderstraat in Maastricht over. Daarmee
hebben ze straks beide vestigingen
van de broodjesketen in Maastricht
in handen. De supermarktondernemers openden begin dit jaar hun
eerste Subway in de Limburgse
stad. Deze tweede overname past
in het plan van Jansen en Puts om
door te groeien naar tien vestigingen in de komende vijf jaren. “We
zien enorme synergievoordelen
door beide vestigingen in de
binnenstad van Maastricht te
exploiteren en bekijken momenteel diverse mogelijkheden om
zowel in Maastricht als daarbuiten
nog verder door te groeien”, aldus
Jansen.

4

Pilotstore Kwalitaria bijna open
VIANEN - Kwalitaria opent
woensdag 4 mei de deuren van
haar pilotstore ‘Kwalitaria van de
toekomst’. Klanten kunnen die dag
komen kijken naar de nieuwe
huisstijl, nieuwe producten en de
nieuwe inrichting. Met dit
cafetariaconcept in Vianen slaat de
keten naar eigen zeggen ‘een
compleet nieuwe weg in’. Kwalitaria gaat hiermee weer een stap
verder richting fastcasual. In de
pilotstore zijn diverse zitjes, wordt
foodsharing geïntroduceerd en zijn
er diverse authentieke snacks. De
keten wil met de kwaliteitsformule
van het slechte imago af.

In 2014 pastte Hema haar foodaanbod aan, met onder meer veel biologische producten.

21-04-16 18:30

4:
Vierkantje 50 x 50 mm
€ 750
Andere formaten op
aanvraag

Hoge attentiewaarde:
een overheersende advertentie
op een redactiepagina

Opvallende advertentiemogelijkheden
op een redactiepagina

2/5 pagina
104 x 390 mm
€ 3950
Andere formaten op
aanvraag

Banners kunnen erg effectief zijn
als deze worden getoond aan een
relevante doelgroep. Een tradeboodschap in de foodservicesector is op www.outofhomeshops.
nl dan ook bijzonder op zijn plek.
Het merendeel van de bezoekers
bestaat uit professionals in food.
De banners kennen een prominente plaats op de website en trekken
volop de aandacht, vooral als ze
bezoekers prikkelen met een vraag
of een animatie.

Banners online
Tradecommunicatie midden in de doelgroep

Tarieven

6
1

2.
Rectangle 300 x 250:
€ 30 per 1000
pageviews
(ook zichtbaar op mobiel)

2

6

3

4

5

1.
Leaderboard 728 x 90:
€ 40,- per 1000 pageviews
(doorplaatsing in nieuwsbrief:
€ 150,- )

3.
Skyscraper 120 x 600:
€ 27,50 per 1000
pageviews
4.
Half page ad 300 x 600:
€ 50 per 1000
pageviews
(ook zichtbaar op mobiel)
5.
Footerbanner 720 x 300:
€ 50 per 1000
pageviews
6.
Wall paper 1 x 1
€ 60 per 1000
pageviews
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Trendtour in Antwerpen over blurring inspireert tankstationprofessionals

Petrolondernemers nemen kijkje
over branche- en landsgrens
Trendtour | door Joost Agterhoek

ANTWERPEN - Petrol staat onder druk en
ondernemers zijn op zoek naar vernieuwing van
hun tankshops. Lantmännen Unibake en Affetto
Instore lieten op een Antwerpse trendtour zien
wat moderne stadsconcepten bieden.
Blurring is het toverwoord dat de out-of-homebranche bezig houdt. Wereldsteden als Antwerpen lopen in dergelijke trends vaak voorop, dus
kozen Lantmännen Unibake en Affetto Instore
de Belgische diamantstad uit voor een inspirerende trendtour. De stadswandeling bracht de
ondernemers onder andere langs De Wasbar, een
blurring-concept ten top, zegt Luke Blokhuizen,
verantwoordelijk voor marketing en salesonder-

steuning bij Lantmännen. “Een trendy wasserette waar je lekker kan eten en drinken. De
focus ligt op eten en drinken, maar mensen
komen er weldegelijk wassen.” Een ander adres
dat de ondernemers aandeden was Coffee Labs,
waar een andere soort blurring plaatsvindt. De
hippe koffiebar met dakterras is namelijk
gevestigd in startupbroedplaats IdeaLabs. In de
trendtour werd de Antwerpse retail ook niet
overgeslagen met een bezoek aan een Belgische
Lidl en diepvriesluxesuper Picard. De ondernemers waren bij de discountwinkel erg onder de
indruk van de broodwand en het feit dat
Nespresso een koffiepunt in de winkel heeft. Een
andere vorm van foodretail die de ondernemers
bezochten was Robuust, de veel besproken

verpakkingsvrije supermarkt waar klanten hun
eigen bakjes en zakjes moeten meenemen voor
de boodschappen.
Snuifcacao
Eten, drinken, waarom ook niet snuiven? The
Chocolate Line voegde een bijzondere functie toe
aan de buitenshuismarkt die de trendtourgangers zeker verraste. Naast te proeven bonbons
was er namelijk ook een chocoladesnuifapparaatje aanwezig waarmee klanten chocolade op
een hele andere manier kunnen beleven.
Oorspronkelijk bedoeld voor Rolling Stoneszanger Mick Jagger, kunnen klanten zo cacaopoeder opsnuiven. Zondermeer een inspirerende
trendtour dus.

Gorinchem 17-19 november

Horeca & Food
Inspiratie Gorinchem
GORINCHEM - Ruim 250 exposanten presenteren alles voor de horeca en recreatie in
Evenementenhal Gorinchem op maandag 17
t/m woensdag 19 november.
Naast inspiratie
voor de vrijetijdsector ontdekt u
specialiteiten uit
de Aziatische en
Arabische
keuken, tips ter
voorbereiding op
allergenenwetgeving en ideeën voor de inrichting van uw terras
of strandpaviljoen. Proef de smaak van Azië en
maak kennis met Oriëntaalse en Indonesische
foodspecialiteiten op de Etnisch Food Plaza.
Salud Foodgroup laat u kennismaken met
avocado en diverse appetizers, Nina Bakery
toont diverse bereidingen met pita broodjes en
Oriental Merchant toont Javaanse, Chinese,
Indiase en Vietnamese specialiteiten. Leveranciers van windschermen, parasols, meubilair en
decoratie laten
hun nieuwste
modellen zien op
het themaplein
Strand Boulevard. Binnen de
thema’s
‘Marrakech’,
‘Trendy’ en ‘Pure
Nature’ inspireren zij de mogelijkheden voor
inrichting van uw terras of strandpaviljoen. De
openingstijden op 17 en 18 november zijn
13.00-21.00 uur en op 19 november 11.00-18.00
uur. Noteer ook in uw agenda: Horeca & Food
Inspiratie Venray op 16, 17 en 18 maart 2015.

Introductie- of actiebericht en
advertorial

The Chocolate Line laat gasten chocolade op elke mogelijke manier beleven, zelfs door
cacapoeder op te snuiven.

Een blurringsconcept waar de trendtourdeelnemers erg over te spreken waren was de
Wasbar, een eet- en drinkgelegenheid die tegelijkertijd fungeert als wasserette.

Introducties & acties
SCA

Meer info: (0523) 28 98 98 / www.evenementenhal.nl

Aareon

Tork komt met nieuwe Natural dispenserservet SG|automatisering verder onder naam Aareon
ZEIST - Onder het motto ‘een bewuste
keuze’ introduceert Tork Xpressnap®
Natural dispenserservetten.

De nieuwe Natural dispenserservet van Tork®
is een uitstekende keuze voor horecagelegenheden die willen laten zien dat ze om
duurzaamheid geven. Het betreft een servet
met een natuurlijke kleur die niet wordt
gebleekt en waarvoor ook geen kleurstoffen
zijn gebruikt. Het servet kan gebruikt worden
in elke Tork Xpressnap® dispenser en is
leverbaar in een onbedrukte of voorbedrukte
versie met een milieubewuste boodschap. De
Xpressnap® servetten kunnen ook bedrukt
worden met een eigen persoonlijke boodschap. Alle Tork Xpressnap® servetten zijn
biologisch afbreekbaar, composteerbaar
volgens EN 13432 en voorzien van het EU
Ecolabel.

EMMEN - SG|automatisering, sinds 2010
onderdeel van Aareon Groep luistert nu
- net als haar Europese zusterbedrijven naar de naam Aareon.
De reden voor de naamwijziging is dat
SG|automatisering haar organisatie heeft
getransformeerd van ontwikkelorganisatie
naar delivery-organisatie. Aareon is een
leverancier van softwareoplossingen,
outsourcing (SaaS en hosting) en consultancydiensten in de vastgoedsector in Europa.

Daarnaast is Aareon leverancier van een
ERP specifiek voor foodservicebedrijven
inclusief processen rondom maaltijdverstrekking. Het maken van maaltijdkeuzes
kan in een geïntegreerd portaal op basis van
menucycli. De Aareon Groep, van oorsprong
Duits, bestaat 57 jaar, telt 1300 medewerkers en heeft meer dan 2500 bedrijven als
klant in Noorwegen, Zweden, Duitsland,
Frankrijk, Engeland en Nederland.
Meer info: (0591) 63 01 11 / www.aareon.nl

Een nieuw product of actie kort
maar doeltreffend onder de
aandacht brengen kan met een
introductie- of actiebericht of een
advertorial.
Een afbeelding met tekst en alle
contactgegevens voor een aantrekkelijk tarief in het magazine
en/of online.

Introductie/actie
• 1/8 pagina
• tekst 1000 tekens
• packshot
€ 525

Meer info: (030) 698 46 00 / www.sca.nl

Depa Disposables

Depa Disposables

Depa introduceert nieuw amuse-concept

Depa komt met compleet lunchconcept

BEUNINGEN - Amuses zijn erg populair op amuse wordt bepaald door haar uiterlijk.
dit moment, alles draait om beleven, proeven Een optimale presentatie om alle gasten te
en genieten. Depa introduceert een nieuwe verleiden. Depa introduceert een nieuwe lijn
lijn om amuses te presenteren.
om amuses te presenteren. De serie bestaat

BEUNINGEN - Depa introduceert een
nieuw lunchconcept, dat een complete
range lunchverpakkingen voor optimale
presentatie en to-go eetgemak biedt.

uit artikelen met strakke vormen, bij iedere
Amuses zijn culinaire hoogstandjes in
gelegenheid inzetbaar en waarin iedere
miniformaat. Het kan gaan chef-kok zijn creativiteit kan benutten. De
om een amuse tussen de
lijn is ontwikkeld in samenwerking met
gerechten door of een
diverse koks. Alle wensen die tijdens deze
proeverij van de gehele
creatieve workshops naar voren kwamen
menukaart, de
zijn in het concept meegenomen. Een juiste
mogelijkheden amuse ziet er voortreffelijk uit en Depa
met amuses
helpt u hiermee graag een handje. Naast de
zijn eindeproducten zelf biedt Depa ook inspirerende
loos. De
presentatietips voor amuses.
aantrekkelijkMeer info: (024) 649 32 11 / www.depa.eu.
heid van de

Broodjes worden steeds vaker buitenshuis
geconsumeerd. Dit maakt een efficiënte
verpakking noodzakelijk. Naast praktische
voordelen zijn kwaliteit, presentatie en
convenience belangrijke eigenschappen
waar een verpakking aan moet voldoen.
Depa introduceert met het nieuwe lunchconcept een range lunchverpakkingen voor
optimale presentatie en to-go eetgemak. De
neutrale lijn is veelzijdig inzetbaar voor vele
producten, van sandwiches tot burgers. De
artikelen zijn door hun neutrale uitvoering

Inclusief doorplaatsing
online: € 650

eenvoudig te personaliseren door middel
van bijvoorbeeld stickers of stempels.
Hiermee geeft de foodservice-ondernemer
een persoonlijk tintje aan de
lunchverpakking. Ook is
het lunchconcept te
combineren met andere
Depa concepten, zoals
bijvoorbeeld het I’M a
HOT concept (kartonnen koffiebekers
en toebehoren).
Meer info:
(024) 649 32 11
www.depa.eu.

Meer weten over het plaatsen van Introductie- en Actieberichten? bel Jeroen van lambalgen op (0172) 53 78 79, of mail naar jeroen@outofhomeshops.nl
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Advertorial
• 1/6 pagina
• tekst 700 tekens
• foto/packshot
€ 950
Inclusief doorplaatsing
online: € 1150
Inclusief doorplaatsing
online én in de
nieuwsbrief
€ 1250

Uw reclame of nieuwe product
direct onder de aandacht?
Wij zorgen ervoor dat het bijgesloten wordt.

Bijsluiters

Er zijn bijzonder veel mogelijkheden:
• samples
• brochures
• brieven
Prijs afhankelijk van gewicht.
Ook hier is maatwerk mogelijk:
versturen naar een specifieke
doelgroep of een persoonlijke
brief per adres.
Prijzen op aanvraag.

inplakker van theezakje

big shopper bijgesloten

Tankshop Gids
Overzicht van alle tankstations in Nederland
Alleen verkrijgbaar online (basis- of pluspakket).
Altijd up-to-date gegevens.

Database Online basispakket
met de kerngegevens van alle
tankshops in Nederland, waaronder
• shopformule
• oliemaatschappij
• eigenaar/bedrijfsleider
• adresgegevens
• telefoonnummers
• vvo
• bedrijfsvorm
• bemand of onbemand
De online Tankshop Gids is ook
beschikbaar in een pluspakket. Dit pluspakket bevat nog
veel meer informatie, zoals de
locatie van de stations, het aantal
kassa’s, de aanwezigheid van
een snackcorner of bakery en
de informatie over groothandels.
Het biedt bovendien de optie om
geavanceerd te zoeken in alle
gegevens.
Dankzij deze data van
Out.of.Home Shops is maatwerk
in adverteren geen enkel probleem: per shopformule, alleen
naar ondernemers, op naam,
etc..
Tarieven per jaar:
Online basis: € 795
Online plus: € 1395

Tankshop Inkopers Almanak
De Tankshop Inkopers Almanak is verkrijgbaar als pocket en verschijnt een keer per jaar.

Almanak met:
• alle kerngegevens van de
exploitatiemaatschappijen of
hoofdkantoren van de onderne
mers/exploitanten
• het aantal stations
• e-mailadressen
• de inkoopverantwoordelijken
voor de shops
• directieleden
• regionale spreiding van tanksta
tions per organisatie en samen
werkingsverbanden.

Tarief per jaar:
Pocket: € 295

Tarieven & Specificaties samengevat
Coveroverlay
Buitenzijde: 300 x 348 + 3 mm overfill
Binnenzijde: 300 x 440 + 3 mm overfill
€ 12.500,In combinatie met achterpagina € 17.500,Flap voorpagina
Recht formaat (buitenzijde 170 x 348
+ 3mm overfill, binnenzijde 170 x 440
+ 3mm overfill): € 7000,Meerprijs achterpagina: € 4950,Meerprijs flap met stans: € 1750,2/1 pagina spread advertentie/advertorial
600 x 440 + 3 mm overfill: € 7950,1/1 pagina advertentie/advertorial
300 x 440 + 3 mm overfill: € 5650,½ pagina advertentie/advertorial
280 x 200 mm: € 3950,¼ advertentie
Staand 105 x 220 of 280 x 100 mm: € 2850
IM’ers voorpagina
Topper 104 x 25 mm: € 1050,Vierkantje 50 x 50 mm: € 750,Vierkant 104 x 100 mm: € 2500,Rechthoek 104 x 50 mm € 1350,-

Bijzondere formaten
2/5 pagina advertentie op redactiepagina
104 x 390 mm: € 3950,Overige formaten op aanvraag
Advertorials
• 1/6 pagina, tekst 1000 tekens met
foto: € 950,incl. doorplaatsing online en
nieuwsbrief: € 1250,• 1/8 pagina, tekst 700 tekens en
packshot: € 525,incl. doorplaatsing online en
nieuwsbrief € 650,Banners online
• Leaderbord 728 x 90: € 40,- per 1000 pageviews
(doorplaatsing in nieuwsbrief: € 150,-)
• Rectangle 300 x 250: € 30,- per 1000 pageviews
• Skyscraper 120 x 600: € 27,50 per 1000
pageviews
• Half page ad 300 x 600; € 50 per 1000
pageviews
• Footerbanner 720 x 300: € 50 per 1000
pageviews
• Wall paper 1 x 1: € 60 per 1000 pageviews
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