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Deelname informatie

De kosten voor de work-

shop van drie middagen 

bedragen 995,–. De eerste  

5 deelnemers krijgen een  

vroegboekkorting van 250,– 

en betalen derhalve 745,–. 

U kunt zich opgeven door 

een mail te sturen aan: 

j.buitelaar@resultsplus.nl  

of via de website:  

www.resultsplus.nl

Wilt u meer informatie 

neem dan gerust contact 

op met:  

Jan Buitelaar 06-218 350 75  

of Noor Wijn 06-373 272 92

Assortimentsmanagement is een proces 

waarin beredeneerde keuzes worden  

gemaakt om artikelen in het assortiment 

te houden, te saneren dan wel nieuw op  

te nemen. In bijna alle bakkersbedrijven 

wordt meer dan 45% van de omzet ge-

realiseerd met niet meer dan 25 verschil-

lende artikelen. 

Het assortiment van de meeste bakkers-

bedrijven bevat 600 artikelen of zelfs meer. 

Waarom zoveel? Draagt elk product nog 

bij? Stijgende grondstofprijzen, krapte op 

de arbeidsmarkt, maar ook onderscheidend 

vermogen en imago noodzaken meer dan  

ooit tot goed nadenken over de samenstel- 

ling van het assortiment. Een goede samen- 

stelling van uw assortiment is gebaseerd 

op historie, emotie en weloverwogen keuzes. 

Welke keuzes zijn dat en hoe maak je die?

Resultsplus, NOOR Winkelbeleving, Coach 

Ellen en Dobla hebben een workshop  

ontwikkeld waarin praktische handvatten 

worden aangereikt om tot een samen- 

stelling van het assortiment te komen dat 

onderscheidend is, goed wordt gepresen-

teerd en last but not least waaraan u 

meer verdient dan nu het geval is. 

We gaan tijdens de workshop verder in 

op hoe draagvlak kan worden gecreëerd 

tussen ondernemer, bakkerij- en verkoop-

medewerkers. Iedereen moet bewust zijn 

van de keuzes die worden gemaakt en 

vooral waarom die worden gemaakt. 

De workshop is gericht op u als onder- 

nemer, maar ook op uw partner of mede- 

werkers die verantwoordelijk zijn voor de 

winkel. In drie middagen nemen we u mee 

in een proces waarbij u na afloop in  

staat bent de juiste keuzes te maken. 

Assortimentsmanagement kent vier pijlers: 

•	Assortimentssamenstelling,

•	Imago, 

•	Presentatie

•	Het team: ondernemer, winkelteam en 

bakkerij; alle neuzen dezelfde kant op! 
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