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Dus:

Horeca wil aan de slag
met streekproducten

Regionale producenten
willen graag bredere
afzet

Maar hoe?



Veranderende vraag
van onze klanten… maar ook van de consument!

3. Toenemende vraag naar regionale producten in de horeca.3. Toenemende vraag naar regionale producten in de horeca.

1. De markt vraagt om meer transparantie, op zoek naar de bron.1. De markt vraagt om meer transparantie, op zoek naar de bron.

2. Interesse in het verhaal achter een product.2. Interesse in het verhaal achter een product.



De online streekmarkt waar je

regionale versproducten

direct kan kopen

van verschillende boeren of telers

uit de omgeving

en in één keer laat bezorgen.



Wat is Vers 24/7?

 Unieke streekproducten & compleet versaanbod

 Producten direct van de bron, met een verhaal

 Direct contact met de versspecialist

 Bij meerdere specialisten bestellen, één factuur, één

levering

 Voedselveilig transport vanuit Deli XL

 Unieke streekproducten & compleet versaanbod

 Producten direct van de bron, met een verhaal

 Direct contact met de versspecialist

 Bij meerdere specialisten bestellen, één factuur, één

levering

 Voedselveilig transport vanuit Deli XL



✓ Verhaal achter het product
✓ Trots op de streek

De kracht van lokale producten

Alle specialisten op één website
✓ Keuze vrijheid in leveranciers en assortiment
✓ Transparantie

✓ Specialist bepaalt het assortiment en de prijs
✓Makkelijk prijzen vergelijken

Transparant zaken doen

✓Weten waar het product vandaan komt
✓ Product advies

Direct contact met de bron

✓ Voedselveilige levering
✓ Gemak

Bezorgd tot in de keuken

Waar geloven wij in?



Vers 24/7 de online streekmarkt



Direct contact met de versspecialist

Social Media

Dialoog

Contactgegevens

specialist

Social Media

Twitter, Facebook

Verhaal achter het
product

Video, foto, tekst

USP’s





Het gemak van Deli XL, één winkelmand voor Deli XL én Vers 24/7

Het gemak van Deli XL.

Uw Deli XL en Vers 24/7
artikelen in één keer samen
bestellen, samen afgeleverd
krijgen en alles op één factuur



Traditioneel foodservice
distributie model

Bron Leverancier Groothandel Klant

 Inkoop-verkoop methode

 Contract afspraken

 Grote volumes

 Landelijk aanbod



Doorbreken van de keten!

Vers 24/7 model – denken in platformen

KlantBron

Online
platform

Logistiek



• Geïntegreerd in Vers247.nl
• 42 micro brouwers uit heel Nederland
• Méér dan 120 lokale bieren

• Categorie uitbreiding in Streek aanbod
• 24u leadtime
• Gekoeld geleverd

• Mooiste assortiment speciaalbieren in de Foodservice
• Op doos niveau bestellen
• Foodpairing

Nieuw: Proeflokaal



Nieuwe campagne





Resultaten tot nu toe

120 online markkramen geopend binnen 18 maanden

Landelijke dekking, verdeeld over 10 regio’s

Uniek in Nederland met soortgelijke dekking

Naast Horeca en Catering, ook interesse vanuit Zorg

Diverse awards gewonnen:

> Winnaar categorieprijs Accenture Innovation Award 2013
> Marketing Award Foodservice XS runner up



Peter Terwindt
@Terwindt

Vers 24/7
@vers247


