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Online handelsplatform voor foodsector: Allfoodplaza
Relevante afbeeldingen bij
dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

Veenendaal, 22 februari 2011 – Op dinsdag 22 februari is Allfoodplaza gelanceerd. Dit
nieuwe online handelsplatform brengt vraag en aanbod in de foodbranche samen.
Ondernemers en grootverbruikers vinden op allfoodplaza.nl honderden partijen
levensmiddelen. Van brood, conserven en kruiden tot vis, chocolade en drank.
Allfoodplaza biedt ondernemers en handelaren in de foodsector de mogelijkheid om partijen
levensmiddelen te kopen en/of te verkopen. Het online handelsplatform vormt een waardevolle
aanvulling op de reguliere afzetkanalen. Via allfoodplaza.nl ontstaat snel en effectief contact
tussen kopers en verkopers door het hele land.

Allfoodplaza

Initiatiefnemer Sjors Rosendaal

Relevante links bij dit
persbericht:
 Het online
handelsplatform
Allfoodplaza

Snel handelen
Initiatiefnemer van Allfoodplaza is Sjors Rosendaal van de Scheveningse Vishandel. Sjors
Rosendaal: “Vanuit onze jarenlange ervaring in de branche signaleerden wij steeds meer vraag
naar een online in- en verkoop mogelijkheid. Dit inspireerde mij om een online handelsplatform
op te zetten waar grootverbruikers, horeca ondernemers en handelaren een totaaloverzicht
hebben van het aanbod in de foodbranche en snel kunnen kopen of verkopen.” Allfoodplaza
biedt ruimte aan meer dan 30 categorieën levensmiddelen.
Allfoodplaza
Het online handelsplatform is transparant en gebruiksvriendelijk. Rosendaal: “Allfoodplaza is
opgezet als een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk platform met de mogelijkheid om te
bieden. Je ziet met wie je zaken doet en je kunt eenvoudig contact opnemen met de aanbieder
om vragen over de partij te stellen. Je ziet de biedingen van kopers en met één druk op de
knop breng je je eigen bod uit.” Het plaatsen van een advertentie op Allfoodplaza is nu tijdelijk
gratis.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pors|de Ridder PR. U kunt contact opnemen met Mirjam de Jong, PR
adviseur via (0318) 438 487 of mirjam@porsderidder.nl. Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op
www.allfoodplaza.nl.

