
    Stijgende verkopen
              dankzij uw eigen 
 foodservice identiteit



Marktonderzoek
Diepte interviews met managers en gasten op locatie.

”Wij gaan voor resultaat”
         door FoodService Marketing

Impact

Direct Mail
Doelgericht mailen. Elke mailing spreekt de taal van de 

doelgroep. 

Evenementen
Inspirerende presentatie over rendementsverhoging voor 

uw klanten en prospects.

Nieuwsbrieven
Digitale nieuwsbrieven bouwen aan klantentrouw en 

merkenfranchise. 

Key Account Management
Een netwerk van contacten in elk segment maakt toegang 

tot beslissers mogelijk. 

Consultancy
Met meer dan 20 jaar ervaring in marketing en sales 

vertalen wij uw doelstellingen naar een strategie.

FoodService Marketing Impact heeft projecten uitgevoerd voor o.a. Campina zuivelproducten, Heinz sauzen, Buitenhuis snacks, Kellogg’s cereals, Dilmah thee, Vitamix blenders, Taylor 

softijsmachines, Fano salades, Sacla sauzen, Masterfoods rijst, Masterfoods candybars, Anova seafood, Peijnenburg koek, Go tan woksauzen, Unifi ne assortiment, Wunderland themapark, 

Ouwehand vis, Albron catering, Simon Jersey kleding, Vrumona dranken, Yakult functional food, Hero sappen, Compass catering, Schaap Holland aardappelproducten, Struik maaltijden, 

Amacore seafood  en vele anderen.

Chilli Sauce Chilli Sauce 1000 ml Chilli Sauce Chilli Sauce  2200 ml Chilli Sauce Chilli Sauce  6 x 500 mlChilli Sauce Chilli Sauce portiesticks  200 x 10 ml Chilli Sauce Chilli Sauce Hot 6 x 300 ml Chilli Sauce Chilli Sauce Mango & Ananas 6 x 500 ml

 Produkt Soort Inhoud

Wok-essentials Ketjap-Sesam 1000 ml Wok-essentials Mild curry 
1000 ml Wok-essentials Teriyaki 
1000 mlWok-essentials Sweet & Sour 1000 ml Wok-essentials Coriander – Chilli 1000 ml Wok-essentials Lime & Spice seafood 1000 mlWok-essentials Chilli – Garlic 1000 ml 

 Produkt Soort Inhoud

Han Go is een van de
oprichters van het familie-bedrijf Go-Tan. Hij denkt metu mee over menusamenstelling, apparatuur en rendementscalculaties. 

Voor meer informatie of uw bestelling kunt u contact opnemen met uw leverancier of met Go-Tan, telefoon. 0488-48 71 00.

Meer gasten in uw bedrijfsrestaurant

Wok-essentials en Chilli Sauce

Go-Tan heeft regelmatig gesprekken met eindverbruikers over hun wensen t.a.v. maaltijdbereiding. Daarnaast levert consumentenonderzoek 
uit de retailmarkt betrouwbare informatie t.a.v. consumptiegedrag van 
consumenten, uw gasten. Op de website www.go-tanfoodservice.nl vindt 
u recepturen, ideeën over menu-samenstelling en informatie over Go-Tan 
producten.

Wok-essentials  assortiment
Chilli Sauce assortiment

Voor meer informatieGa naar de website www.go-tanfoodservice.nl

Logistieke informatie
Waarom professionals voor Go-Tan kiezen? Go-Tan heeft vele jaren ervaring in ontwikkeling, productie en verkoop van authentiek oosterse 
producten. Go-Tan heeft bevlogen medewerkers op diverse productie-

locaties. Hierdoor is een consistente hoge kwaliteit van ingrediënten gegarandeerd. Go-Tan producten onderscheiden zich in smaak en presentatie van andere aanbieders. Uw gasten proeven het verschil. Neem daarom zelf de proef op de som.

 Go-Tan B.V.,  Postbus 7,  4040 DA KesterenTel. +31 (0)488 - 48 71 00  Fax +31 (0)488 - 48 21 93Verkoop: foodservice@go-tan.nlwww.go-tanfoodservice.nl

Go-Tan: for foodloving professionalsGo-Tan, een familiebedrijf sinds 1954, specialiseert zich in eigentijdse gerechten met een oosterse signatuur. Go-Tan is zowel in de retail- als 
foodservice markt actief met het merk Go-Tan. Het productassortiment 
bestaat onder andere uit woksauzen, boemboes en chillisauzen, maar ook uit snacks als kroepoek en emping, basisingrediënten als sambal en 

ketjap en bijgerechten als seroendeng en atjar. Go-Tan kan voor u oosterse concepten leveren inclusief ingrediënten, advies over apparatuur en training van uw personeel. Door het gebruik van Go-Tan 
producten, serveert de kok zijn gast een lekker en smaakvol gerecht. Uw gasten zullen zeker de smaak en kwaliteit waarderen. Voor meer informatie kijk op www.go-tanfoodservice.nl.

Go-Tan B.V.
Antwoordnummer 2304
4000 XM Kesteren
HOLLAND
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Dé kwalitatieve basis

voor een Indonesische rijsttafel

Go-Tan heeft een nieuwe boemboelijn geïntroduceerd die smakelijk is door het gebruik van de juiste 

kruiden en specerijenverhouding. Daardoor zijn deze boemboes van een unieke en hoogwaardige 

kwaliteit. De nieuwe boemboes voor groente, kip, varkens- of rundvlees hoeven alleen gesmoord te 

worden en bevatten geen kunstmatige aroma’s en smaakversterkers.

De boemboes spelen meer in op het gemak voor u (convenience & efficiëntie in de keuken) en de 

snelheid waarmee u een kwalitatief gerecht kunt serveren aan uw gast. Hiervoor hoeven niet veel 

stappen te worden ondernomen, waardoor de bereiding ook kan worden gedaan door leerlingkoks. 

Indonesische gerechten zijn nu eenvoudig te bereiden en een zelf gemaakte Indonesische rijsttafel 

is voor iedere kok binnen handbereik.

Han Go is de zoon van

de oprichte
r van

 het f
amiliebedrijf 

Go-Tan. 
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 kunnen worden.”

Rendang (Sumatraan
s Rundstoofvlees)

Chilli Sauce Chilli Sauce 1000 ml 

Chilli Sauce Chilli Sauce  2200 ml 

Chilli Sauce Chilli Sauce  6 x 500 ml

Chilli Sauce Chilli Sauce portiesticks  200 x 10 ml 

Chilli Sauce Chilli Sauce Hot 6 x 300 ml 

Chilli Sauce Chilli Sauce Mango & Ananas 6 x 500 ml

 Produkt Soort Inhoud

Wok-essentials Ketjap-Sesam 1000 ml 

Wok-essentials Mild Curry 1000 ml 

Wok-essentials Teriyaki 1000 ml

Wok-essentials Sweet & Sour 1000 ml 

Wok-essentials Coriander – Chilli 1000 ml 

Wok-essentials Lime & Spice seafood 1000 ml

Wok-essentials Chilli – Garlic 1000 ml 

 Produkt Soort Inhoud

Logistieke informatie

Waarom professionals voor Go-Tan kiezen? Go-Tan heeft vele jaren 

ervaring in ontwikkeling, productie en verkoop van authentiek oosterse 

producten. Go-Tan heeft bevlogen medewerkers op diverse productie-

Voor meer informatie of uw bestelling kunt u contact opnemen met uw leverancier of met Go-Tan, telefoon: 0488-48 71 00.

Conceptvernieuwing in uw restaurantWok-essentials en Chilli Sauce
Go-Tan: for foodloving professionals

Go-Tan, een familiebedrijf sinds 1954, specialiseert zich in eigentijdse 

gerechten met een oosterse signatuur. Go-Tan is zowel in de retail- als 

foodservice markt actief met het merk Go-Tan. Het productassortiment 

bestaat onder andere uit woksauzen, boemboes en chillisauzen, maar 

ook uit snacks als kroepoek en emping, basisingrediënten als sambal en 

Go-Tan B.V.

Antwoordnummer 2304

4000 XM Kesteren

HOLLAND

Wok-essentials  assortiment
Chilli Sauce  assortiment

 Go-Tan B.V.,  Postbus 7,  4040 DA Kesteren

Tel. +31 (0)488 - 48 71 00  Fax +31 (0)488 - 48 21 93

Verkoop: foodservice@go-tan.nl

www.go-tanfoodservice.nl
Han Go is een van de

oprichters van het familie-

bedrijf Go-Tan. Hij denkt met

u mee over menusamenstelling, 

apparatuur en rendementscalculaties. 

Go-Tan heeft regelmatig gesprekken met eindverbruikers over hun 

wensen t.a.v. maaltijdbereiding. Daarnaast levert consumentenonderzoek 

uit de retailmarkt betrouwbare informatie op t.a.v. consumptiegedrag van 

consumenten, uw gasten. Op de website www.go-tanfoodservice.nl vindt 

u recepturen, ideeën over menu-samenstelling en informatie over het 

assortiment Go-Tan producten.

Voor meer informatie
Ga naar de website www.go-tanfoodservice.nl

locaties. Hierdoor is een consistente hoge kwaliteit van ingrediënten 

gegarandeerd. Go-Tan producten onderscheiden zich in smaak en 

presentatie van andere aanbieders. Uw gasten proeven het verschil. 

Neem daarom zelf de proef op de som.
ketjap en bijgerechten als seroendeng en atjar. Go-Tan kan voor u 

oosterse concepten leveren inclusief ingrediënten, advies over 

apparatuur en training van uw personeel. Door het gebruik van Go-Tan 

producten, serveert de kok zijn gast een lekker en smaakvol gerecht. 

Uw gasten zullen zeker de smaak en kwaliteit waarderen. Voor meer 

informatie kijk op www.go-tanfoodservice.nl.
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www.foodservice.nu

Website
Ontwikkeling en bouwen van een foodservice website. 

Selling out activities
Opvallende communicatie richting de gasten opdat zij uw 

product kopen.

Training
1 dag op locatie met direct bruikbare informatie en een 

kijkje in de keuken. 

Advertising
Communicatie, waarbij de voordelen voor de eindverbruiker 

centraal staan. Elk segment heeft een specifi eke benadering.

Distributie-ondersteuning
Promotionele activiteiten in een Push - en Pullstrategie 

creëren een win-win-situatie.

Telemarketing
Inbound en Outbound telemarketing. Een snelle manier 

voor orders en informatie te verzamelen.

Voor meer informatie of uw bestelling neemt u contact 

op met de firma Oerlemans.Oerlemans Foods Nederland B.V. Archimedesweg 19, 5928 PP Venlo, 

Tel: +31 (0) 77 3895 895, Fax: +31 (0) 77 3821 448,  

E-mail: info@oerlemans-foods.nl, www.oerlemans-foods.com

A VION Company

Verfrissende ideeën

Biologisch 
Op het gebied van biologische teelt van groente, 

aardappelen en fruit is Oerlemans een van de pioniers 

en marktleiders. Oerlemans heeft speciaal voor het 

segment van biologisch en biologisch-dynamische 

geteelde groenten, aardappelen en fruit eigen, 
gecontracteerde telers die ook als biologisch- of 

biologisch-dynamisch gecertificeerd zijn.

Pompoen MixEen heerlijk mengsel van diverse groenten met natuurlijk pompoen, 

omhuld met een laagje pittige glace. 
Leuk om een speciaal Halloweengerecht mee te maken.

Rusticana MixEen grof gesneden mix, bestaande uit gele en oranje wortelwedges, 

romanobonen en mooie bloemkoolroosjes. Vooral door de twee 

kleuren wortel in de vorm van wedges heeft deze mix een eigentijds, 

ambachtelijk karakter.
Pastinaak 

Pastinaak is een smaakvolle witte wortelsoort. De smaak is intens, 

aromatisch en enigszins zoet en ligt tussen wortel en knolselderij 

in. Pastinaak kan rauw, gestoofd en gekookt gegeten worden. De 

Oerlemans pastinaak is gesneden in strips met een dikte van 4mm.

Leuk om een speciaal Halloweengerecht mee te maken.

Een grof gesneden mix, bestaande uit gele en oranje wortelwedges, 

romanobonen en mooie bloemkoolroosjes. Vooral door de twee 

kleuren wortel in de vorm van wedges heeft deze mix een eigentijds, 

ambachtelijk karakter.

Rusticana Mix
Rusticana Mix

Frisse ideeën najaarssuggesties voor op het menu

Voor meer informatie of uw bestelling neemt u contact opmet Deli XL of de firma Oerlemans.Oerlemans Foods Nederland B.V. Archimedesweg 19, 5928 PP Venlo, Telefoon: +31 (0) 77 3895 895, Fax: +31 (0) 77 3821 448,E-mail: info@oerlemans-foods.nl, www.oerlemans-foods.com 

Rusticana Mix – met kleurrijk ambachtelijk karakterRusticana Mix is een grof gesneden mix van gele en oranje wortelwedges, 
romanobonen en mooie bloemkoolroosjes. Vooral de twee kleuren wortel in de 
vorm van wedges geven deze mix een eigentijds, ambachtelijk karakter.

Pastinaak – oud-Hollandse groenteEen vergeten groente, de pastinaak. Pastinaak is een witte wortelsoort met 
een intens, aromatisch en enigszins zoete smaak. Pastinaak kan rauw, gestoofd 
en gekookt gegeten worden. Oerlemans maakt deze heerlijke groente weer 
beschikbaar in handige gesneden strips in een dikte van 4mm.

Pompoen Mix  - niet alleen voor HalloweenPompoen Mix van Oerlemans is een heerlijk mengsel van pompoen blokjes met 
wortelschijven en Romanobonen, omhuld met een laagje pittige glace. Leuk om 
een speciaal Halloweengerecht mee te maken.

Nieuw
 in het

 assorti
ment

Specialist voor Foodservice Professionals
A VION Company

Fresh Ideas
for food professionals

Oerlemans Foods ist der Spezialist von Anbau, Erzeugung 

und Lieferung von tiefkühlfrischen Gemüse, Obst und 

Kartoffelprodukten. Oerlemans Foods führt während des 

gesamten Jahres ein aktuelles und innovatives Gesamtsortiment 

u.a. unsere Grüner Korb und Menu Master Produkten.

Für weitere Informationen oder Ihre Bestellung wenden Sie sich 

bitte an Firma Michael Bordan GmbH. Internet: www.bordan.org 

oder E-mail: info@bordan.org

Informationen zu weitere Oerlemans Produkten finden Sie auf 

unsere website www.oerlemans-foods.com

Oerlemans Foods ist der Spezialist von Anbau, Erzeugung 

und Lieferung von tiefkühlfrischen Gemüse, Obst und 

Kartoffelprodukten. Oerlemans Foods führt während des 

Kartoffelprodukten. Oerlemans Foods führt während des 

gesamten Jahres ein aktuelles und innovatives Gesamtsortiment 

unsere website www.oerlemans-foods.com
unsere website www.oerlemans-foods.com

www.oerlemans-foods.com

unsere website www.oerlemans-foods.com
unsere website www.oerlemans-foods.com

Oerlemans Foods ist der Spezialist von Anbau, Erzeugung 

Oerlemans Foods ist der Spezialist von Anbau, Erzeugung 

und Lieferung von tiefkühlfrischen Gemüse, Obst und 

und Lieferung von tiefkühlfrischen Gemüse, Obst und 

Kartoffelprodukten. Oerlemans Foods führt während des 

Kartoffelprodukten. Oerlemans Foods führt während des Fresh Ideas

in frozen vegetables, potato products and fruit

Fresh Ideas
in frozen vegetables,  

potato products and fruit
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 Een herkenbare 
  identiteit 
stimuleert groei

De FoodService Identiteit van uw organisatie bestaat uit het verhaal en 

de uitstraling waarmee u zich onderscheidt in de markt. Is uw verhaal 

voor uw klanten duidelijk en onderscheidend? Wij, van FoodService 

Marketing Impact ondersteunen fabrikanten bij de ontwikkeling en 

implementatie van een FoodService Identiteit.  Niet alleen met een 

advies maar vooral met de uitvoering van de gekozen richting.

U kunt ons inschakelen voor:

• Levering & Interpretatie van marktgegevens:  Wat is uw omzetpotentieel 

 per segment?

• Marktonderzoek:  Diepte-interviews op locatie met eindverbruikers en gasten.

• Strategie-ontwikkeling:  Welke segmenten te benaderen en hoe?

• Communicatie:  Foodservice productconcept en merk-identiteit ontwikkelen.

• Advertising:  Hoe vertellen we de doelgroep wat uw product voor hen kan doen?

• Productie van advertenties, pr-campagne, webdesign & bannering, 

 direct mail/newsletters incl. verzending, voorlichtingsfi lm, handleidingen etc.

• Media-inkoop:  Opstellen mediaplan en handling contacten met 

 doelgroepgerichte media.

• Ondersteuning aan Account Management met presentaties, contacten 

 en coaching.

• Training en workshop Foodservice Marketing & Sales:  In 1 dag op locatie 

 beleeft u de Ins en Outs van Foodservice

• Selling Out activiteiten: creëren van omloopsnelheid op locatie door 

 gastencommunicatie en promotionele activiteiten.  

Maak gebruik van onze ervaring in marketing en verkoop binnen de 

foodservice markt en geef ook uw omzet een extra stimulans. 

Voor meer informatie of een vrijblijvende presentatie over kansen in de 

foodservice markt neemt u contact op met FoodService Marketing Impact.

Telefoon 06 53 561 089 of 529-426960 of per e-mail info@fsmi.net. 

Of u kijkt op www.foodservice.nu

 

Foodservice Identiteit bouwen?  Bel snel met 06 53 561 089 (Alex de Leeuw)


