Create value

with a smile

Creëer eenvoudig
meer omzet met
My Original Doony’s

Haak aan op
de trend en
verkoop ook
meer donuts!
Omzet donuts blijft stijgen
Het zal niemand ontgaan zijn dat donuts
Nederland hebben veroverd. Donutwinkels
worden in alle grote steden geopend en de
cijfers bevestigen het straatbeeld: In 2017
zijn er Out of Home meer donuts verkocht
dan in 2016. De afzet van My Original
Doony’s is maar liefst 7x zo hard gegroeid!
Bron: Foodstep

Met het My Original Doony’s
promotiepakket zorg je direct voor

extra omzet!

My Original Doony’s carrousel (voor 12 donuts)
My Original Doony’s promotiepakket:

✓ Assortimentskaart (A3)
✓ Promotieposters (A4)
✓ Open-gesloten bordje
✓ Tafelstandaards, driezijdig
✓ Papieren serveercupjes

My Original
Doony’s carrousel

Vandemoortele heeft een opvallend
promotiepakket ontwikkeld, dat je
donutverkoop stimuleert. Consumenten
zijn dol op zoetigheden en donuts passen
daar perfect bij. De donut is een vrolijke
traktatie, die heerlijk combineert. Donuts
haken aan op diverse eetmomenten en

zijn prima te serveren bij de koffie, een
high tea, het ontbijt, de lunch, het dessert
(met een bolletje ijs), een buffet, maar ook
als tussendoortje onderweg. De ultieme
impulsaankoop voor de consument!
Met interessante marges, vertaalt zich dat in
mooie kansen voor jou als ondernemer.

Assortimentskaart (A3)
met 3 stickervellen

Open-gesloten bordje

Tafel / toonbank
standaard

Promotieposter
(A3 & A4)

Serveercupjes

Handige tips voor direct meer verkoop
DE DONUT CARROUSEL
In deze fraaie carrousel presenteer je donuts op een opvallende en hygiënische
manier op de toonbank of op een buffet. Door aan de hendel te draaien, kan
iedereen zijn of haar eigen favoriete donut kiezen. Vraag je vertegenwoordiger
naar de mogelijkheden en plaats ook deze blikvanger in je onderneming!

DOUBLE CHOCOLATE

ZIEN IS KOPEN
Impulsaankopen worden sterk getriggerd door promotiemateriaal. Combineer
de carrousel met het POS-pakket. Dit vergroot de kans op een aankoop. Zo maak
je handig gebruik van de kracht van herhaling!

MIXED BOX DOONY’S
 ROSY / CHOCOLATE / PINKY / PARTY / WHITE VANILLA 

D5

22761 • EAN 5413476919120

PINKY MARSHMALLOW
D132

45815 • EAN 5413476959669

D112

42383 • EAN 5413476946508

64 g

36 st

Ø 9 cm

12 x 6 ( x )

2,304 kg

± 30 min

DOONY’S GESUIKERD
D32

44347 • EAN 5413476954428

58 g

5 x 12 st

54 g

36 st

49 g

36 st

Ø 9 cm

7x8( x )

Ø 9 cm

12 x 6 ( x )

Ø 9 cm

12 x 8 ( x )

3,444 kg

± 20 min

1,944 kg

± 20 min

1,764 kg

± 20 min
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