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Agenda

• Wie willen we zijn?

• Wie zijn onze stakeholders?

• Missie / Visie / Doelstelling

• Invulling

• Projectgroepen en participanten

• Op- en aanmerkingen en aanmelden



VVP; wie zijn wij?

Het platform voor:

• Inspiratie

• Educatie

• Informatie



VVP; wat doen wij?

Gezamenlijke keten inspanningen op het 
gebied van:

• Promotie vriesvers;

• Vriesvers perceptie beïnvloeden (winkelvloer + consument);

• Aankoopfrequentie stimuleren;

• Educatie (winkelvloer, consumenten en leden);

• Marktcijfers/ marktonderzoek en netwerken.



Missie en doelstelling

• Missie:

Perceptie verbeteren waardoor

vriesversomzet stijgt !

• Doel:

Omzet categorie vriesvers totaal harder

laten groeien dan foodretail



Wie zijn onze stakeholders?

• In 2014 focus op de consument

Consument Winkelvloer

Personeel Shoppers

Marketing Trade Marketing Platform

Participanten VVP



Waar willen we staan met het VVP in 2020? 

VriesVers Platform



Waar willen we staan in 2020

Voor Wie: Participanten

Hoe:
- Informatie delen (educatie)
- Inspireren
- e-learner
- pro-actief beleid om leden aan te zetten tot het 

gebruik van de term “vriesvers” intern en extern 
- Positieve verhalen communiceren, successen delen
- Vriesvers hoger op de duurzaamheidsagenda van retailers

Doel; breder draagvlak, meer disciplines laten aanhaken:
(Marketing / Trade Marketing / Logistiek)



Voor Wie: Winkelvloer en HQ

Hoe:
- Educatie (e-learner)
- Alle participerende retailers met vriesvers actief aantrekken
- Pro-actief beleid om retailers aan te zetten tot het gebruik van 

de term “vriesvers” intern en extern (Roadshow)
- Deelname retailers stimuleren om vriesvers naar een hoger plan 

te tillen door deelname aan vriesvers-campagnes (Roadshow)
- Retailers stimuleren om verbetering van het imago op de 

winkelvloer te ondersteunen
- Commitment directie retailers voor missie/visie VVP
- Vriesvers hoger op de duurzaamheidsagenda van retailers

Waar willen we staan in 2020



Voor Wie: Consument/Shopper

Hoe:
- Echt, compleet en lekker
- Kennisoverdracht
- Gemak
- Gezondheid
- Duurzaam
- Beschikbaarheid
- Lekker
- Prijs/kwaliteitsverhouding

Waar willen we staan in 2020



Ook zal het VVP zich inzetten voor:

- EU vriesvers als term in de wet-/regelgeving krijgen i.p.v. 
diepvries

- Funding / Subsidies

Waar willen we staan in 2020



Waar willen we staan in 2020

Buildingblocks:

- VriesVerstival
- VV-Winkel van het jaar verkiezing
- VV-product van het jaar verkiezing (innovatieprijzen duurzaamheid, verpakking, 

lekkerste, etc.)
- Events
- Nieuwsbrieven
- E-learner
- Website
- Social media (linkedin, Facebook)
- PR / Adverteren
- Duurzaamheid
- Subsidie
- Winkel van de toekomst
- Signing
- Hardware leveranciers
- Internationaal: DTI, BFFF, etc.
- Verpakking
- Winkelwagencompartiment



Prioriteit buildingblocks

Uitgangspunten;

• Moet in lijn zijn met doelstellingen; Perceptie en 
frequentie verhogen en harder groeien dan NL food

• Moet een meerwaarde hebben voor alle stakeholders

• Moet een kapstok bieden voor alle activiteiten die we 
kunnen uitrollen, een club waar je niet omheen kunt als 
het gaat om kennis, promotie, visie en netwerk in 
vriesvers.



Participanten gevraagd



Next steps

• Suggesties / op- en aanmerkingen aub
terugkoppelen vóór 14 April as.

• Aanmeldingen Projectgroepen

• Aanmeldingsformulier via de mail

• Terugsturen vóór 14 April as.

• Definitief besluit en invulling en strategie 
bestuursvergadering van 18 april 


