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Online marketing platform
Bakkers en detaillisten zijn zich niet alleen bewust van de noodzaak
om een solide marketingbeleid te voeren. Om dit efficiënt en goed uit
te voeren vergaren zij steeds meer kennis en inzicht. Zij maken
daarbij gebruik van partijen in hun omgeving en marktgebied.
Naast de traditionele gedrukte media wordt steeds meer gebruik
gemaakt van de online promotionele mogelijkheden. Hierbij zien wij
de website als voornaamste uitingsvorm. Gevolgd door Facebook en
andere social media zoals Twitter en YouTube . Een beeldschermpresentatie is populair bij de instore promotie. Informatiezuiltjes zijn
nog weinig in beeld, maar wij zien dat deze wel in opkomst zijn.
Online verkoop is een langzaam groeiende omzetgroep in brood en
banket. Naar verwachting zal het nog een tijd duren voor dit een
volwaardig verkoopkanaal is waar de bakker vol op kan inzetten.
Voorlopig zal een aandeel van 10% van de gehele branche-omzet een
realistische waarde zijn bij online verkopen.
Toch zal de bakker zich hierop moeten voorbereiden. Het betekent
dat de consument bereid is om een deel van haar vers-aankopen via
internet te doen. Ook supermarken werken mee aan acceptatie van
deze aankoopmethode.
Binnen modern ondernemen is het zaak dit goed op elkaar af te
stemmen en er voor te zorgen dat het overzicht gegarandeerd is.
Daarom ontwikkelen software-platformen zich steeds meer tot een
locatie waar alle IT-diensten samenkomen. Zo biedt Bon Vivant In-site
een compleet platform waarin promotionele modules op 1 locatie
gebruikt kunnen worden; optioneel per module en in huisstijl van de
ondernemer. De bakker is verzekerd dat zijn uitstraling als 1 formule
naar buiten gebracht kan worden.
Onze modules:
· website
· webshop
· bestelverwerkingssoftware
· beeldschermpresentatie
· social media service
· drukwerk module
· etiketteringsoplossing
· marketingbegeleiding
Al deze modules zijn per stuk voor een ondernemer beschikbaar en
per module zijn er weer vele opties en servicemogelijkheden. Diverse
modules zijn koppelbaar voor meer gemak. Ook maken steeds meer
branche-organisaties gebruik van dit pakket. Zij werken daarbij met
een intranet voor communicatie met hun deelnemers. Inmiddels
maken meer dan 600 ondernemers gebruik van dit platform. Vraag
naar de mogelijkheden.
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