
Advertorials

’s-HERTOGENBOSCH - Active 
O2 is een verfrissende dorstles-
ser gemaakt van puur mineraal-
water uit de Alpen. Laag in calo-
rieën, koolzuurvrij 
en afgevuld met 
natuurlijke zuur-
stof dat zorgt 
voor de zeer 
frisse smaak. 

In meerdere 
Europese 
landen is Active 
O2 marktleider 
binnen Petrol 

en vanaf heden ook verkrijgbaar 
in Nederland. De PET-fles met 
unieke hersluitbare dop maakt 
Active O2 de ideale drank voor 

onderweg en de combinatie 
van een vriendelijke 

consumentenprijs en zeer 
goede marge zorgt voor 
extra waarde binnen de 
categorie. Active O2 is 
verkrijgbaar in de 
smaken Apple-Kiwi, 
Orange-Lemon en 
Lemon.

Meer info: (088) 111 36 00
www.d-drinks.nl 

BREDA - Haribo Vrolijke drop 
is een range van vier verschil-
lende dropsmaken: Zacht Zoet, 
Zacht Zout, 
Zacht Ge-
suikerd en 
een unieke, 
nieuwe 
smaak: 
Caramel Mix. 

Allemaal 
volwassen 
dropsmaken 
in een 
vrolijke vorm 

die aanstekelijk lekker zijn. De 
vrolijke, kleurrijke verpakkingen 
met het vertrouwde Haribo 

venster gaat het huidige 
- over het algemeen 
zwarte - dropschap 
meteen opvrolijken. De 
productlijn richt zich 
op volwassenen. Haribo 
onderstreept hiermee 
haar slogan ‘Kids and 
Grown-ups love it so, 
the happy World of 
Haribo’.

Meer info: (076) 579 74 47
www.haribo.com

MOERGESTEL - Mr. Tom 40 
gram is een candybar zónder 
chocolade en bestaat al meer 
dan een halve eeuw. 

Mr. Tom 
wordt volgens 
de oude, 
traditionele 
receptuur 
geproduceerd, waardoor het een 
authentieke smaak en bite heeft. 
Het biedt een combinatie van 
geroosterde pinda’s, heerlijke 
caramel en aroma’s, waardoor 

Mr. Tom één van de meest popu-
laire pindarepen van dit 

moment is. Mr. Tom 
wordt aangeboden in 
een klassieke 
retro-verpakking die 

bij de consument zeer in 
de smaak valt. In Duitsland is 

Mr. Tom binnen het segment de 
absolute marktleider. Nu is dan ook 
de tijd aangebroken om ook de 
Nederlandse markt kennis te laten 
maken met Mr. Tom.

Meer info: (013) 513 32 18
www.el-toros.nl

OOSTERHOUT - Sportlife staat 
bekend als hét refreshmentmerk 
en was tot begin 2013 alleen 
actief in de kauwgommarkt. 

Met de succesvolle introductie 

van Sportlife Mints als ideale, 
discrete verfrisser, biedt Sportlife 
de consumenten die trouw zijn 
aan het merk inmiddels een 
vertrouwd fris alternatief in 
mints. Het assortiment wordt nu 

uitgebreid met een wat 
mildere dropvariant (0*) en 
een extreem frisse 
mintvariant (-8*). Beide 
worden aangeboden in het 
handige, stoere en 
hygiënische pocketsize 
clickpack.

Meer info: (0162) 48 54 85
www.cloetta.nl

Active O2, het mineraal-
water uit de Alpen

Haribo Vrolijke drop in 
vier varianten

Mr. Tom 40 gram, de 
candybar zonder chocolade

Sportlife Mints in twee 
nieuwe smaken 

OOSTERHOUT - Sportlife 
introduceert met Sportlife+ een 
nieuw kauwgomconcept dat vele 
extra’s biedt. 

De kauwgom is extra groot van 
formaat en er zitten er extra veel 
in een stoere ‘design’ pot. De pot 
is handig in gebruik; onderweg 
in de auto, thuis of op kantoor. 

Sportlife+ is verkrijgbaar in drie 
extreem lekkere smaken: 
sweetmint, peppermint en 
dropmint. Door de aansprekende 
designs en de felle kleuren vallen 
de Sportlife+ potten extra op in 
het schap en zijn de smaken 
gemakkelijk te onderscheiden.

Meer info: (0162) 48 54 85
www.cloetta.nl

Nieuw: Sportlife+ in drie varianten
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de smaak valt. In Duitsland is 

Mr. Tom binnen het segment de 

NIEUWVEEN - BP doet het met Marks & Spen-
cer en Texaco introduceerde onlangs Fresh to 
go. Terwijl aan de snelweg in Pesse zelfs een 
heus multifunctioneel tankshopcomplex uit 
de grond is gestampt. Welke troefkaarten zijn 
nu nodig voor het realiseren van het tanksta-
tion van de toekomst? Ondernemers en 
experts geven tekst en uitleg aan de hand van 
een aantal stellingen/ontwikkelingen.

Tankshops | door Eelco Brandes, Willem-Paul de Mooij en Remco van der Meij

De expertise van de vier retail-
kenners die hun visie geven op de 
laatste trends en ontwikkelingen in 
de tankstationbranche liegt er niet 
om. Zowel Erik Hemmes (Erik 
Hemmes\Trade Marketing Services) 
als Huib Lubbers (Retail Manage-
ment Center) zijn veelgevraagde 
retailexperts. Nandor Trumpi (Esso 
Breda) en Gerard van Weelde 
(Perfect Energy) zijn vooraanstaan-
de zelfstandige tankshoponderne-
mers in de branche die hun sporen 
hebben verdiend. Laatstgenoemde 
ondernemer was de eerste met een 
tankstationlocatie in Nederland met 
drive thru bakery.

1: Een sterk foodmerk ‘inkopen’ 
wordt steeds belangrijker in een 
tankstation langs de snelweg. 
Denk aan M&S, Subway en 
Deli2go. Dit gaat alleen maar 
toenemen. 

Lubbers: “Tankstations moeten 
steeds meer naar een formule 
doorgroeien in mijn optiek, zich 
verbinden aan een sterk merk. Ik 
geloof in sterke merken. Een goede 
locatie is een leidende voorwaarde 
in combinatie met een sterk merk. 
Kijk goed naar de doelgroep en 

biedt een aanbod dat daar op 
aansluit. Op die specifieke locatie. 
Je moet als ondernemer of als 
oliemaatschappij de wisselende 
vragen van klanten kunnen 
beantwoorden. Ik zie M&S met BP 
wel als kansrijk, omdat ze zeer 
goede kwaliteit brengen tegen 
acceptabele prijzen. Het concept 
kan wel verder gefinetuned 
worden. Ze moeten echter duidelijk 
communiceren naar de klant per 
locatie, anders is het niet meer 
duidelijk waar M&S qua merkwaar-
den voor staat.”

Van Weelde: “Ik geloof niet in 
Marks & Spencer bij BP. Dat is 
vooral gericht op de thuisconsu-
ment en niet op ter plekke consu-
meren, is mijn idee. Zelf zet ik het 
liefste in op de grote groep alleen-
staanden die gaan voor gemak en 
ook de senioren die gaan voor een 
maaltijd. Een grote formule bij een 
tankstation kan werken, maar je zit 
dan wel vast aan een fee en met 
handen en voeten gebonden en dat 
is nou precies wat ik niet wil. Ik zeg 
niet dat franchise niks is, maar ik 
wil graag de vrijheid houden. Als je 
een goed product hebt voor een 

goede prijs, heb je geen groot merk 
nodig. Maar kijk naar de oliemaat-
schappijen. Als Shell nou zo’n sterk 
merk is, waarom ben ik dan twintig 
procent van mijn omzet verloren de 
afgelopen twee jaar? Dat komt 
omdat er een Shell express om de 
hoek zit. Prijs is belangrijker dan 
ooit geworden.”

Trumpi: “Ik denk dat tankstati-
ons in ons land het voorbeeld 
moeten volgen van Seven Eleven in 
de Verenigde Staten. Dat is een 
mini-supermarkt in een tanksta-
tion. Ik weet zeker dat als ik hier 
AH to go op de voorgevel zou 
hebben, ik minder moeite hoefde te 
doen om klanten te trekken. Omdat 
de consument weet wat dit concept 
inhoudt. Ik bevind me met Spar in 
een oriënterende fase om eventueel 
samen te werken als Citystore-win-
kel.”

Ondernemers en experts over laatste trends en ontwikkelingen in tankshopland

Welke troefkaarten zijn essentieel 
voor het tankstation van de toekomst?
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Advertorials

ROTTERDAM - BRISK is al jaren 
enorm populair in de USA. 
Het is een lekkere dorst-
lesser gericht op jon-
geren met extract van 
thee in drie verfrissende 
smaken: Tea Dragon 
Fruit, Tea Fruit Punch en 
Tea Apple Twist. 

Door het opvallende 
design van de verpakking 
én het lage prijspeil is 
het een aantrekkelijk 
product voor een jongere 
doelgroep. In 2014 is 

BRISK verkrijgbaar in 250 ml 
slimcans met een aange-

paste receptuur waarin het 
aantal calorieën is 
teruggebracht naar slechts 
20kcal per 100 ml. BRISK 
zal dit jaar worden 
ondersteund door een 
grootse mediacampagne: 
outdoor, online en op tv. 
In de hoofdrol niemand 
minder dan de wereldbe-
roemde rapper Eminem. 
That’s Brisk, baby!

Meer info: (010) 439 47 86
www.liptonverkoop.nl

OOSTERHOUT - Soms zijn er 
momenten dat je iets lekkers 
nodig hebt om jezelf op te laden. 

Venco Drops is 
een klein dropje 
met een krach-
tige smaak en 
een stevige bite. 
Dit geeft je nét 
die oppepper om 
door te kunnen 
gaan. Waar je 
ook bent! Drops 
is gezoet met de 
zoetstof stevia en 

geeft een natuurlijk zoete smaak 
zonder extra calorieën te leveren. 
De nieuwe Venco Drops range 

bestaat uit twee 
smaakvarianten: 
Krachtige Salmiak 
en Exotisch Fruit. 
Beide varianten 
worden geleverd in 
een kleine verpak-
king die ook 
gemakkelijk is voor 
onderweg.

Meer info: 
(0162) 48 54 85
www.cloetta.nl

OOSTERHOUT - Voor die och-
tenden wanneer er te weinig tijd 
is om rustig aan tafel te ontbijten 
hebben de voedingsexperts van 
LiGA belVita ontwikkeld. 

Dit zijn krokante biscuits, gemaakt 
met vijf soorten volkorengranen. Ze 
vormen een bron van vezels, 
mineralen en vitamines. LiGA belVita 
zijn de enige ontbijtbiscuits waarvan 
wetenschappelijk is bewezen dat ze 
gedurende vier uur langzaam koolhy-
draten vrijgeven, als onderdeel van 
een gebalanceerd ontbijt. Om ook 

binnen out-of-home een on-the-go 
oplossing voor de gehaaste ochtend 
te bieden, zijn er vanaf nu twee 
varianten verkrijgbaar in een 
on-the-go verpakking: belVita 
Cranberry en belVita Melk&Granen. 

Meer info: (0162) 47 40 00
www.mondelezinternational.nl

RIJSWIJK - Sinds 1994 zijn Kraslo-
ten verkrijgbaar 
in Nederland. 
In 20 jaar tijd is 
het assortiment 
fl ink gegroeid. 

Naast het 
basisassortiment 
Krasloten zijn er 
ook diverse 
Kalenders - grote 
A4 Krasloten - be-
schikbaar. Hiervan 
is December Kalender de 
bekendste, maar sinds vorig jaar is er 

ook Cadeau Kalender. Dit € 5,- Kras-
lot speelt in op de vraag naar leuke 

cadeaus. Met een totale 
prijzenpot van liefst 
€ 999.000,- en een 
winkans van 1:2,366 
heeft de ontvanger een 
goede kans op een prijs. 
De prijzen variëren van 
gratis Loten van 5 tot 500 
euro netto. Wilt u 
Cadeau Kalender ook in 
uw assortiment? Bel voor 
meer info naar De Lotto 

op 0800-1818 (optie 3).
Meer info: www.delotto.nl

ROTTERDAM - Als vervolg op 
de succesvolle relaunch van het 
merk Anta Flu introduceert Per-
vasco BV een nieuwe smaakvari-
ant: Anta Flu Dropmint. 

Dit is een herkenbare, lekkere 
smaakcombinatie van echte drop 
met frisse mint. Passend in de lijn 
van de hoogroterende Classic 
(oranje), Eucalypthus Menthol 
(groen) en Mint Menthol (blauw) 

bevat deze rode verpakking 
eveneens 175 gram en belooft dit 
volgens marktonderzoek een 
topper te worden. Het snoepje 
zelf is herkenbaar aan de zwarte 
Anta Flu wikkel. Dit voorjaar zal 
de consument het nieuwe 
product volop tegenkomen in 
tailormade-activiteiten en social 
media. 

Meer info: (010) 414 26 22
www.antaflu.nl

BRISK, 
crazy refreshing ice tea

Venco Drops, dé lekker 
stevige droppepper

LiGA belVita: 
speciaal voor het ontbijt

Cadeau Kalender, 
het cadeau dat altijd kan

Een nieuwe smaak Anta Flu: Dropmint
Advertorial

lot speelt in op de vraag naar leuke 

De prijzen variëren van 
gratis Loten van 5 tot 500 
euro netto. Wilt u 
Cadeau Kalender ook in 
uw assortiment? Bel voor 
meer info naar De Lotto 

2: Er blijft er in de tankstation-
markt altijd ruimte voor 
onderscheidende local hero’s, 
zoals Esso Scheiwijk.

Trumpi: “Daar ben ik het mee 
eens. Zij voelen de lokale markt 
erg goed aan en benutten kansen 
die grote oliebedrijven niet meer 
zien. Esso Scheiwijk doet het op de 
La Place-achtige manier met veel 
versuitstraling, zodat ze hogere 
marges kunnen scoren. Daarmee 
onderscheiden ze zichzelf van 
velen.”

Van Weelde: “Er blijven in 
algemene zin kansen liggen voor 
alle spelers die echt volledig 
inzetten op convenience. Zelf zet 
ik nu in op bijvoorbeeld kwaliteits-
maaltijden om mee te nemen of 
ter plekke te consumeren. We 
krijgen de maaltijden vers aangele-
verd van Culivers, een dochter van 

Sligro. We hebben een systeem 
bedacht om dat eenvoudig te 
verkopen. Eerder hadden we het 
gewoon in de shop staan, maar de 
presentatie was niet optimaal, dus 
dat werkte niet. Nu presenteren we 
de maaltijden in speciale pannen 
in dezelfde vitrine als waar 
overdag het beleg voor op de 
broodjes ligt. De communicatie 
gaat straks via een nieuwe app en 
website waar we de maaltijden 
onder de aandacht brengen. We 
hebben al enthousiaste klanten die 
ervoor terug komen.” 

Hemmes: “Als we spreken over 
de tankstationmarkt, moet je die 
bij voorbaat verdelen in verschil-
lende functies: rijksweg, provinci-
ale weg - in en uitgaand verkeer, 
wat is de behoefte van de klant 
’s ochtends en ’s avonds, zit je in 
een stad of dorp met woningen er 

vlakbij? Die functieverschillen 
bepalen in eerste instantie het 
assortiment dat ze aanbieden en 
dus ook de verschillende partijen 
waarmee het interessant kan zijn 
om mee samen te werken. Ik 
signaleer in het binnen- en 
buitenland veel samenwerking met 
koffieleveranciers, ook bij zelfstan-
dig ondernemers. D.E. is bijvoor-
beeld erg actief in tankstations, 
ook in België.”

Lees verder op pagina 18.

Ondernemers en experts over laatste trends en ontwikkelingen in tankshopland

Er liggen kansen 
voor wie volledig 

inzet op gemak

Is de multifunctionele ‘hubs’ bij Pesse de oplossing binnen tankstationland? 

Of toch M & S bij BP, D.E.-koffie zoals in België of het nieuwe Go Fresh van Texaco?

Welke troefkaarten zijn essentieel 
voor het tankstation van de toekomst?
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De diversiteit in het tankstation-landschap: Aral trekt in Duitsland veel bezoekers met Petit Bistro, 

Shell heeft Deli2go in huis, terwijl Esso Scheiwijk het op de ‘La Place-achtige’ wijze doet.

Advertorials

MOERGESTEL - Cannabis Ener-
gydrink is een energydrink die 
je fysieke en mentale prestaties 
verbeteren. 

Het is bij uitstek een functioneel 
drankje, speciaal ontwikkeld voor dé 
momenten waarop je 
wilt en moet presteren. 
Cannabis Energydrink 
stimuleert lichaam en 
geest, het geeft je net dat 
beetje meer energie en 
het houdt je gefocust. 
Cannabis Energydrink 
combineert de beste 

kwaliteitsingrediënten met een 
unieke toevoeging: de frisse, zoete 
smaak wordt aangevuld met een 
hemp seed extract die het drankje 
een zachte, onderscheidende zuivere 
smaak geeft. Hemp Seeds zijn een 
populair superfood en zijn zeer rijk 

aan voedingsstoffen als 
omega vetzuren, aminozu-
ren en mineralen. Cannabis 
Energydrink bevat geen 
THC of andere psychoac-
tieve of stimulerende 
ingrediënten. 

Meer info: (013) 513 32 18
www.el-toros.nl

LO (België) - Biscuiterie Jules 
Destrooper uit België is bij de 
Nederlandse fi jnproever al jaren 
bekend en gerenommeerd voor 
haar authentieke biscuits met 
echte roomboter. 

Helemaal nieuw in het aanbod 
van Jules is het ‘Snacking on the 
go’ gamma. Natuurboterwafels 
en Parijse wafels, de twee 
bekende Jules Destrooper 
klassiekers, zijn nu ook verkrijg-
baar verpakt per 3 biscuits in een 
stijlvolle folieverpakking. Ideaal 
voor iedereen die wil genieten 
van een lekker tussendoortje. 
Het goudbruine, krokante en 
bekende boterwafeltje wordt nog 
steeds volgens een 19e eeuws 
(geheim) familierecept gebakken.

Meer info: +32 58 28 80 41
www.destrooper.be

BREDA - Chio XXL Flippies zijn 
onder het motto ‘the bigger, the 
better’ nu ook verkrijgbaar in de 
Nederlandse tankshops. 

‘Think big’ zeggen ze in 
Amerika, daarom is dit 
supersized zoutje inspired 
by the United States of 
America. De naam zegt het 
al. Maar XXL staat niet 
alleen voor extra extra 
large, het staat ook voor 
extra extra lekker. Deze 
crunchy zoutjes zijn 

cheesier dan cheesiest! Na een 
succesvolle introductie in de 
supermarkt, nu dus ook beschikbaar 
voor Petrol. Vanaf april tot juni loopt 
de actie ‘Met Chio naar Rio’. Na 

aanschaf van iedere 
actieverpakking wordt de 
kans op één van de tien 

reizen naar Rio de Janeiro 
steeds groter. Deze actie zal 
middels tv, radio en abri’s 
stevig onder de aandacht 
gebracht worden.

Meer info: (088) 344 45 55
www.campsfood.nl

ROTTERDAM - Pervasco BV 
introduceerde in februari een 
nieuwe variant: Napoleon 
Tropical Sweet. 

Deze mixver-
pakking met 
tropische smaken 
is bedacht door de 
facebookfans die 
in 2013 stemden 
welke smaak in 
de nieuwe 
Napoleon 
verpakking 
moest komen. 

Bijna 19.000 fans deden aan de 
actie mee en gaven het advies 
om een mix te maken van de 

smaken mango, lychee, 
meloen, guave en 
grapefruit. De snoepjes 
zijn gevuld met zoet 

poeder. De verpakking is 
opvallend tropisch en 
bevat 150 gram. Napo-
leon Tropical Sweet 
wordt ondersteund met 
tv-reclame en een social 
media campagne.

Meer info: (010) 414 26 22
www.mijn-napoleon.nl

Cannabis Energydrink 
houdt je gefocust

Jules Destrooper nu ook 
voor onderweg

The world tastes great. 
Have some Chio!

Nieuw: Napoleon 
Tropical Sweet

MOERGESTEL - Vanwege het 
succes van de Mr. Tom 40 
grams pindareep met caramel, 
is het assortiment onlangs 
uitgebreid met een heerlijke 
chocoladetablet van 200 gram.

De Mr. Tom chocolade 200 gram 
bevat kleine stukjes Mr. Tom 
pinda’s met caramel. De combina-

tie van chocolade, pinda’s en 
caramel zorgt voor een ware 
smaaksensatie. Mr. Tom chocolade 
smaakt precies zoals het eruit ziet: 
heerlijk krokant, boordevol 
pinda’s, overgoten met romige 
chocolade en met een heerlijke 
caramelsmaak. 

Meer info: (013) 513 32 18
www.el-toros.nl

Nu ook Mr. Tom Chocolade 200 gram
Advertorial

America. De naam zegt het 
reizen naar Rio de Janeiro 
steeds groter. Deze actie zal 
middels tv, radio en abri’s 
stevig onder de aandacht 
gebracht worden.

tv-reclame en een social 

tie van chocolade, pinda’s en 
caramel zorgt voor een ware 
smaaksensatie. Mr. Tom chocolade 
smaakt precies zoals het eruit ziet: 
heerlijk krokant, boordevol 

Experts over laatste trends en ontwikkelingen in tankshopland

‘Gastvrijheidsgevoel is de 
toekomst voor tankstations’

Tankshops | door Eelco Brandes

Vervolg van pagina 16-17.

3: Een derde optie is het 
tankstation inrichten als een 
multifunctionele ‘hubs’, zoals 
Green Planet in Pesse.

Van Weelde: “Daar moet je 
ligging goed voor zijn. Maar ik heb 
er ook geen plek voor.”

Lubbers: “In de dienstverlening 
is veel concurrentie. Ik geloof er in 
als je een basaal goede kop koffie 
kunt krijgen in combinatie met 
een broodje en een goede dienst-
verlening. Zulke diensten aanbie-
den lijkt eenvoudig, maar dat is 
het niet. Het vergt vrij forse 
investeringen en het terugverdie-
nen moet dan vaak met food 
geschieden. Het is een heel lastig 
kunstje om goed uit te voeren. 
Locatie is key in dit verhaal. Neem 
bijvoorbeeld AC De Meern, die 
pakken het goed aan. Er komen 
steeds meer formules en functies 
rondom deze locatie. Dit maakt het 
waard om er speciaal naar toe te 
rijden.”

Trumpi: “Ik zie hier geen grote 
markt voor. Onze lans is groot 
genoeg voor hoogstens vier of vijf 

van dit soort plekken. Die kansen 
zullen alleen in de randstad 
liggen.”

4: Veel grote 
tankstationformules hebben 
geen feeling meer met 
specifieke klantbehoeften in 
Europese landen. Dit, omdat de 
kennis in een centraal 
Europees hoofdkantoor is 
gestationeerd in plaats van 
lokaal. Een gemiste kans.

Hemmes: “Ik ben het niet eens 
met deze opmerking. Ga maar een 
kijken in Duitsland en België hoe 
groot tankstations langs de weg 
zijn en hoeveel daar te koop is. 
Perfect afgestemd op de klant naar 
mijn idee. Aral biedt in Duitsland 
bijvoorbeeld de formule Petit 
Bistro voor vers broodafbak. 
Daarnaast hebben alle formules er 
al schone betaaltoiletten. Dat 
begint hier pas net te komen.”

Van Weelde: “Nu ik contractvrij 
ben kan ik dat alleen maar be-
amen. Ik kan heel snel schakelen 
nu. Als ik geen tabak meer mag 
verkopen en brandstof wordt aan 
de pomp afgerekend, dan kan ik 
van mijn kassapartij altijd nog een 
zithoek maken. Dat is wel het 
voordeel nu ik vrij ben. Als ik aan 

een contract zit, kan dat niet. 
Morgen kan ik alles weer omgooi-
en en dat is een heel prettig gevoel 
in een tijd waarin de prijs de 
belangrijkste factor is geworden. 
De tijd dat men rond reed om de 
Shell-zegels te gaan halen, is 
voorbij.”

Trumpi: “Daar kan ik me deels 
wel in vinden. Shell heeft het goed 
voor elkaar met Deli2go en BP doet 
het goed met Wild Bean Café. Maar 
de Esso-tankstations zie ik hard 
achteruit gaan. Ze zijn of reeds 
verkocht, of in verloederende staat. 
Ik heb Délifrance-shop-in shops 
gezien die er niet uit zagen. Een 
slecht visitekaartje voor zowel Esso 
als Délifrance.”

Lubbers: “Ja, onpersoonlijkheid 
ligt op de loer in deze branche. 
Franchise is de oplossing. Ik pleit 
er voor dat dit onderwerp de 
volgende stap is die er echt toe 
doet. Niet de formule opnieuw 
uitvinden, maar een persoonlijke 
touch toevoegen. Het gouden 
verschil tussen internetsales en 
retail is dat je de kans hebt dat 
gastvrijheidsgevoel toe te voegen. 
Dat is een uitdaging en tegelijk het 
antwoord voor de toekomst van de 
retail!”
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