LAAT UW IJSCATEGORIE GROEIEN
MET DE TOPPERS VAN MARS!
Voordat u het weet, schijnt het zonnetje weer en neemt de
temperatuur toe! Voor u het moment om ervoor te zorgen dat uw
ijsvriezer weer goed gevuld is. Haal dit jaar maximale groei uit de
ijscategorie en maak het assortiment in uw vriezer compleet met
de unieke en overheerlijke ijsvarianten van Mars Nederland!
Cijfers* laten zien dat de categorie handijs groeit (+26%). Deze groei
wordt gedreven door Mars, met o.a. de introductie van het
overheerlijke en onweerstaanbare M&M’s® ijs. Maar ook de unieke
chocolade ijsrepen van Mars voegen variatie toe aan de vriezer en
zijn al jaren een bewezen succes in het out of home kanaal.
HET SUCCES VAN MARS IJS:
IJs wordt veelal genuttigd als ultiem verwenmoment.
De ijsvarianten van Mars spelen hier perfect op in!
• Grote merken met een hoge impuls- en aantrekkingskracht
• Een verleidelijke, herkenbare smaak met een hoog verwengehalte
• De kwalitatieve en natuurlijke ingrediënten
Deel mee in dit succes en bestel nu extra voordelig!
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(met artikelnummers van Sligro)
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TIPS VOOR MAXIMALE OMZET!
60% van de ijs aankopen zijn niet gepland, een juiste presentatie is daarom zeer belangrijk!
Zet de vriezer op een zichtbare plaats in de shop voor optimale confrontatie
Plaats de impulsgevoelige ijsrepen in het hart van de vriezer voor optimale zichtbaarheid
Zorg voor duidelijke prijscommunicatie
Presenteer logo’s horizontaal richting de consument
Zorg voor een goed gevulde vriezer zodat men niet misgrijpt

•
•
•
•
•

Zet POS in om de aantrekkingskracht en beleving
van en naar de vriezer te vergroten

BESTELFORMULIER
Vul hieronder uw gegevens en het gewenste aantal dozen in (met een totaal van 4). De bestelling wordt
uitgeleverd door uw groothandel. De gratis showdoos M&M’s® pinda 45g (chocolade) en ijskaart ontvangt
u per post.
Voor een succesvolle verkoop adviseren we u in ieder geval de bovenste 3 producten uit het
besteloverzicht te bestellen.
Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Afleveradres:
Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Groothandel:
Locatie groothandel:
De inkoopprijzen zijn op te vragen bij uw groothandel

Klantnr. groothandel:

Ja, ik ontvang graag de gratis ijskaart!

ZO GEEFT U UW KEUZE DOOR
•
•
•

Stuur het bestelformulier vóór 12 april 2019 terug naar Mars Nederlandse
markt, antwoordnummer 10013, 5460 VB Veghel
Of maak een foto of scan de kaart en stuur hem naar info@marsverkoop.nl
Of bel ons op 0900 - 0400438 of app een foto van de antwoordkaart naar
06-50606274

ACTIEVOORWAARDEN
•
•
•
•

De actieperiode loopt t/m 12 april 2019
Minimale afname van 3 verschillende varianten
Maximaal 2 gratis dozen
Gratis showdoos is M&M’s® pinda 45g chocolade, geen Ice Cream

