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PIP’S TEA

Fijn dat je besteld hebt bij Pip’s
Geniet van je kopje thee

— pip’s tea
Young Belgian company focused on
perfecting tea, for your better taste.
Product photography, layout & mood
photography & styling
www.pips-tea.com
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burgers

A
B
C
D
E
F
G

uit schoten

- schotense burger lorem ipsum dolor

ingrediënten

bereiding

rode bieten

Verwarm de oven voor op 200 °C.

olijf- of koolzaadolie
grof zeezout
knoflook
verse tijm
oregano
wittewijnazijn
kristalsuiker
rode bessen
hamburgerbroodjes
boter
spinazie
verse kruiden
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tip
Et ex eatus ent
fuga. Aceaqui
cus.Temporeh
enimusaes perfern
atusandit ut
pressum quaspit et
eius doluptio.

Was de bieten en borstel ze goed
schoon. Dep ze heel goed droog en
bestrijk ze dan met olie. Leg een laagje
grof zeezout op de bodem van een
ovenschaal, zet de bieten met wat
tussenruimte op het zoutbed, bestrooi
ze met zeezout tot ze zo goed als
helemaal bedekt zijn en steek de
teentjes knoflook en de verse kruiden
tussen de bieten.
Bak de bieten ongeveer 40 minuten
zachtjes in de oven. Als ze er aan de
buitenkant een beetje verschrompeld
en grijs uitzien, zijn ze meestal perfect
aan de binnenkant. Laat ze afkoelen.
Bereid de peperkruiden. Doe dit als
volgt: v
Doe de gedroogde paddenstoelen in
een schaal, giet er water overheen en
dek de schaal af. Laat ze 20 minuten
weken. Giet het weekvocht in een
aparte pan.
Leg op elk broodje een beetje spinazie
met daarop een bietenburger en maak
af met ingemaakte rode bessen en
wat verse kruiden.

PITCH ‘BURGERS UIT SCHOTEN’

PITCH ‘BURGERS UIT SCHOTEN’

- Veebedrijf Janssens -

Sed essit, omnimil id endae
volupiduntur maximus quae
none modirit dollendit magnate
eseri aut quae gnat quature
core cumquia corest es vent
porit dollendit magnate eseri aut
quae consedi cita qui occum que
con reicipsam, sit, sedi blabo.
Busandebis mque con reicipsam,
sit, sedi blabo. Billaut quam quae
consedi cita qui occum que con
reicipsam, sit, sedi blabo. Busandebis mqrisquis autatem fugitarit
dollend nate eseri aut quaet.

voorstelling bedrijf | 8

For Schoten we entered a pitch and created a logo, branding and the layout of a magazine with
recepies, interviews etc. for a new local concept 'burgers uit Schoten’

— burgers uit Schoten

Marc & Anita Janssens

Sed essit, omnimil id endae
volupiduntur maximus quae none
modignat quature core cumquia
corest es vent porit dollendit magnate eseri adebis millaut quam que
aut dolorrudebis millaut quam que
aut dolorrunt qui nus, cusci bersper
cimaxima tur simpr simpui occum
que con reicipsam, sit, sedi blabo.
Busandebis millaut quam que aut
dolorrunt qui nus, cusci bersper cimaxima tur simporit dolporeste laut
exerisquis autatem fugitat.

Hitis aruntur?
Sequassum sandign istrum
aut velluptaerro modignihicit
quam ne nonsequam volorum
exerciu mquasim nonsed ut
magnim iumquam estibusandis alique es di undae exeritia
dis molorumet que porum
cuptam il et fugiae occab im
nihicto ma est, saectati ut laut
di quae pro corpos aut que lature ma is moluptaque dolorrum qui blabor sunt, ipsapicimo ex eturit od qui nosandebit
doluptatio.
Nam dem est, quiberum il mo
milluptia sumquis consed que
ne se omnimpore volorepuda consequae num ut essi
doluptatis ut qui occum que
con reicipsam, sit, sedi blabo.

Busandebis millaut quam que
aut dolorrunt qui nus, cusci bersper cimaxima nuscia
dolest, totaes qui occum que
con reicipsam, sit, sedi blabo.
Busandebis millaut quam que
aut dolorrunt qui nus, cusci
bersper cimaxima qui occum
que con reicipsamrrunt qui
nus, cusci bersper cimaxima
tem ea volo to quam non cum
il ipisqui andicium quias enecto moluptas etur?

“Vent porit dollendit magnate eseri
aut quae consedi
cita qui occsam,
sit, sedi blabo. Busandebis millaut
quam que aut dolorrunt qui nus”
Hitis aruntur?
Sequassum sandign istrum
aut velluptaerro modignihicit
quam ne nonsequam volorum exerciu mquasim nonsed
ut magnim iumqe ocurrum
qui blabor sunt, ipsapicimo
ex eturit od qui nosandebit
doluptatio.
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— De Smaakfabriek
For Giovani Oosters’ new restaurant in Borgloon we developed the logo & branding,
gift cards, folders & social media, place mats & menus

Logo:
Interieur:
Lokatie:
Extra:

stijlvol, strak, retro
zwart, wit & donker eik. Metrotegels, stoelen van bOb Van Reeth T-Bone Chair, donker eikenhouten tafels
oude stroopfabriek Borgloon
placemats met menukaart (voorzijde) & drankkaart (achterzijde) strak, overzichtelijk logo eventueel klein. boord errond mag wat speelser. Zwart & krijtbordeffect (misschien te donker te weinig contrast op de tafel?) of kraftpapier-look?

DE SMAAKFABRIEK

DE SMAAKFABRIEK

menukaart-placemats zwart finaal outlines.indd 1
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HENKEL

HENKEL

Henkel in the Benelux

90

History (milestones)

8

Scheemda

locations in the Benelux

years in strong brand presence in the Benelux
•

1929
Henkel Belgium headquarters in Brussels

•

1932
Henkel Netherlands headquarters
in Nieuwegein

•

Amsterdam
Nieuwegein

Helmond

2008
Acquisition of National Starch in April for
Westerlo Adhesive Electronics plant and
Scheemda Transport and Metal plant

•

2012
Acquisition of Cytec in August for Drogenbos plant

•

2013
New JetForce technology opened in November in
Scheemda

•

2014
Spotless acquisition

•

2015
Go Live of ONE!GSC Horizon
offices in Amsterdam

•

2017
Acquisition of
Joico Zoicos Europe

•

2018
New ASK Academy in Brussels

Niel

Westerlo

Brussels
Drogenbos

1 Global Supply Chain HQ (Amsterdam)
3 production sites with global relevance
(Westerlo, Drogenbos, Scheemda)
4 Local Offices (Brussels, Niel, Nieuwegein, Helmond)

900

employees
(400 in Belgium, 500 in the Netherlands)

Henkel as a future proof company

4 strategic priorities
for 2020

6 sustainability goals
through a local cross-divisional Sustainability Council

Our purpose
Creating sustainable value

Deliver more value

Henkel +
2020

Our vision

Drive
Growth

Leading with our innovations, brands
and technologies

— Henkel Benelux
Henkel operates worldwide with leading innovations, brands, and technologies in three business
areas: Adhesive Technologies, Beauty Care, and Laundry & Home Care.
Layout magazine HenkelLife, photography article Adhesives & cover image,
infographics, factsheets & postcards

Performance

Materials
and Waste

Accelerate
Digitalisation

Customer and consumers
People
Financial performance
Sustainability
Family business
Increase
Agility

Safety and
Health

Factor 3
Energy and
Climate

Fund
Growth

Our values

Social
progress

at a reduced footprint

Water and
Wastewater

SOUND OF C

SOUND OF C
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— Sound of C
A full service PR and marketing agency for
the tourism industry. Roll-ups, walls, menus
& flyers, totebags & gift bags and logo’s for
multiple events.

16/11/2020 18:19

GEMEENTE LAAKDAL

GEMEENTE LAAKDAL

Recht-Opgids

Wegwijzer voor ouders en kinderen

10.
Energie

ENERGIE | 51

— Laakdal
Overall communication, flyers & folders, posters & social media

PUREVY

PUREVY

STICKER winnares 35x35cm.indd 1

— Purevy
Total branding, flyers, ads and photography of a private wellness & beauty atelier and
winner 'Schoonheidsspecialiste van het jaar 2020’
www.purevy.be
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COCA-COLA

C A M PA R I

by order of RCA
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BITTERSCHAAL

PERSONAL INVITATION
3TH OF MAY - ANTWERP

Veldsla

1

BRUSSELS IS AT THE CUTTING EDGE OF TECHNOLOGY IN 2017
BRUSSELS

BELGIUM

REGULAR

A KEY ROLE WITHIN COCA-COLA

AT THE HEART OF A LARGE GEOGRAPHY

INVESTMENTS

One of the most important
Coca-Cola innovation
centres in the world

Brussels

2010: €12m
Investment in building
a pilot plant

2016 - 2017: €1.9m
New pilot plant line

more than 100 experts & scientists
in the innovation centre

RESEARCH AND DEVELOPMENT

1. 350 INNOVATIONS EACH YEAR

2. PACKAGING

R&D for 122 countries and
2 billion people

3. EQUIPMENT

WELCOME AT GASPARE, LA PIAZZA DELL’APERITIVO.
Not just any cocktail bar, but the one and only truly Italian piazza to enjoy your aperitivo with friends.
This is where Campari mixes all the ingredients into the perfect ambience: authentic piazza with terraces and
chiosco - a cozy lounge bar - a tempting food corner with shop - surprising drinks and cocktails - remarkable
bartenders - musical intermezzos - …

8 people with highly
diverse profiles and
ethnic backgrounds

New product
development for Europe,
Africa, Asia and the
Middle East

OPENING HOURS
18 - 22h

PLEASE CONFIRM YOUR ATTENDANCE BEFORE 28TH OF APRIL

Development of production:
Investment in a pilot production line
using the latest bottling and labeling
technologies

- Development of new products
- Research into sugar reduction in drinks
- Reformulation of existing drinks

Miniature bottling
facility:
pilot plant

JORDAENSHUIS
REYNDERSSTRAAT 6
2000 ANTWERP

Unique added value
for consumers

Gaspare is located in the center of Antwerp at the ver y unique Jordaenshuis.

/PIAZZAGASPAREBE

WWW.CAMPARI.BE

#PIAZZAGASPARE

Taste our know-how wisely

Consumer testing
Complete bottling/packaging production cycle
destined for consumer testing panels
Belgian innovations

— Coca-Cola

— Campari

Newspaper Red Devils, Christmas mailing, factsheets & z-cards

Folders, ads, infographics, tasting boxes

Peterselie

Radijs

Witloof

Olijf

Chocolade, pils bier en
Gin & Tonic

Pompelmoes, Tonic &
Aperol Spritz

2
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Koffie & Cynar

8

Campari
Tonic

9
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SBM

SBM

by order of RCA

by order of RCA

De universum-benadering.

NIEUW

Huis & Tuin is een veranderende markt, met nieuwe trends
in een aanzienlijk regelgevend kader. Onze ambitie is om
zo goed mogelijk aan de behoefte van de consument
te voldoen. Deze consument behoeften staan centraal
in onze universum benadering. Wij onderscheiden 4
verschillende universums die het gedrag van de consument
bepalen.

Oogsten.
Kweek uw natuurlijke
voedzame tuin
Voor de door de natuur geïnspireerde
tuinierder, die groenten, fruit en kruiden
wil telen in de tuin, op het terras of
binnenshuis, en voor stedelijk tuinieren.

Verfraaien.
Een mooi bloeiende, groene
ruimte om te genieten
Voor de gepassioneerde en creatieve
tuinierder, die zich wil focussen op
belangrijke planten (bloemen, gazon,
sierbomen) voor een mooi kleur- en
geurspel in de tuin, op het terras of
binnenshuis, en voor stedelijk tuinieren.

Implementatie
SBM zal in de komende jaren de universumbenadering verder ontwikkelen voor
consumenten.

Onderhouden.
Een schone en nette plek
om te ontspannen
Voor de functionele tuinierder, die
een schone en nette tuin of terras wil,
beschermd tegen onkruid en mos en
met snelle resultaten.

Verdedigen.
Bescherming tegen
ongedierte
Voor iedereen die een veilige leefruimte
wil in zijn tuin, op zijn terras of binnenshuis,
voor een leefomgeving zonder ongewenst
ongedierte (knaagdieren, mieren of
insecten).

— SBM
Catalogue, displays & 3D packaging

94

| SBM

95

W Y N G S - P R & C O M M U N I C AT I O N

our expertise

Media
relations

Internal
communications

Employer
branding

Crisis
communication

Brand
PR

Corporate brand

what is news?

— Wyngs
Logo, branding, presentation &
photography for new communication
agency
www.wyngs.be

W Y N G S - P R & C O M M U N I C AT I O N

logos

LOGOS

LOGOS

streetfood

cartel

SECUREYOU

We take care

NK OK.indd 1
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Wij zijn gevestigd in Limburg, het centrum van de Belgische fruitteelt en vlakbij de
grens met Duitsland. Dit stelt ons in staat om onze aankopen nog dezelfde dag bij
onze klanten af te leveren. Het transport voor aankoop en verkoop is volledig in
eigen beheer en wordt met eigen koelwagens verzorgd.

A A M E C ( L AY O U T )

L G F ( L AY O U T )
HOME

ACTIVITIES

ABOUT US

REALIZATIONS

CONTACT

GROENTEN

EN

GENERAL AUTOMATION
AND MECHANIZATION
In that world, Aamec in Genk is your experienced
and reliable all-in-one partner. Our projects are all
tailor-made. With 25 years of experience, we offer
you the expertise and service you expect from
a highly specialized partner. From engineering
and design, from in-house manufacturing and
assembly to installation and after-sales service:

HOME

we think along with you from A to Z.

GROENTEN

FRUIT

LEVERING

TROEVEN

DUURZAAMHEID & CERTIFICATEN

CONTACT

NL

Import-Export
van fruit en groenten

ACTIVITIES

ENGINEERING &
STUDY

OVER ONS

SOFTWARE &
AUTOMATION

BOARD
CONSTRUCTION

FRUIT

MECHANCAL
DESIGN

•••

IMPORT-EXPORT VAN FRUIT EN GROENTEN
PROJECT
MONITORING

CE
NORMALISATION

MACHINE
CONSTRUCTION &
ASSEMBLY

MANUFACTURE &
CNC OPERATIONS

LGF Quality is gespecialiseerd in de export van fruit en groenten naar voornamelijk
Duitsland. Wij leveren aan groothandelaars, foodservices en supermarkten.
Zaakvoerder Jo Deveux groeide op in het tuinbouwbedrijf van zijn ouders. In 1996
startte hij met de verkoop van fruit en groenten. Vandaag is zijn bedrijf uitgegroeid
tot de referentie voor Belgische topkwaliteit in fruit en groenten. Samen met zijn
echtgenote en een 6 tal medewerkers wordt er elke dag opnieuw tot het uiterste
gegaan om de beste producten te selecteren.

ONS WERK

Wij zijn gevestigd in Limburg, het centrum van de Belgische fruitteelt en vlakbij de
grens met Duitsland. Dit stelt ons in staat om onze aankopen nog dezelfde dag bij
onze klanten af te leveren. Het transport voor aankoop en verkoop is volledig in
eigen beheer en wordt met eigen koelwagens verzorgd.

REALISATIES

automotive

non-automotive

LEVERING BINNEN 24 UUR
HOME

ACTIVITIES

ABOUT US

REALIZATIONS

CONTACT

GROENTEN

EN

cnc turning and milling work

GENERAL AUTOMATION
AND MECHANIZATION

electrical systems and board constr

05u00
aankoop België

ABOUT US

GENERAL
AUTOMATISATION &
MECHANIZATION

In that world, Aamec in Genk is your experienced
and reliable all-in-one partner. Our projects are all
tailor-made. With 25 years of experience, we offer
you the expertise and service you expect from

09u00

Aamec (General Automation and Mechanization), located at the
Industrial Zone South in Genk, was founded in 1994 by Freddy Baeten
and Yvo Dreesen. With a partial management buyout in 2017 by Jo
Vanbuel and Luc Stassen, Aamec was set on course for a stable
future.

a highly specialized partner. From engineering
and design, from in-house manufacturing and
assembly to installation and after-sales service:

13u00
Ontvangst +
controle

15u00
LGF vertrek
richting
Duitsland

17u00

19u00

07u00
levering Duitsland

ONZE TROEVEN

Over the years, Aamec has systematically invested in the expansion
of the machinery, the company site and the number of employees,
meanwhile a workforce of more than 30 motivated and highly
specialized professionals.

we think along with you from A to Z.

The result? Today Aamec is able to carry out both small and
complex, large-scale industrial automation and mechanization
projects at home and abroad. In addition to complete turnkey
projects Aamec also provides studies, concept development and
realizations for external engineering agencies.
Aamec carries out the complete project realization in-house: welding
constructions, milling and turning work, sheet metal work, electrical
and PLC controls. The technical workshop is equipped with modern
CNC processing machines.

Familiaal,
flexibel bedrijf

Onze aankopen
worden nog dezelfde dag
aangeleverd

Transport in
eigen beheer,
vloot van 5 moderne
koelwagens

Service is absolutely central to Aamec’s total approach. We go for a
collaboration in which you are cared for and supported as much as
possible. That is also one of the reasons why we opt for the complete
management of your projects in-house.

ACTIVITIES

FRUIT
Gezonde, veilige en
duurzame producten

IFS gecertificeerd

verpakking op maat
van de klant

Netwerk van
producenten

Dagelijkse aankoop op
alle Belgische coöperaties,
alle merken in
ons assortiment

CONTACT
ENGINEERING &
STUDY

SOFTWARE &
AUTOMATION

BOARD
CONSTRUCTION

MECHANCAL
DESIGN

AAMEC N.V.
Eikelaarstraat 21
Poort genk 5269
3600 Genk
info@aamec.be
T +32 (0)89 30 53 42
F +32 (0)89 30 53 78

PROJECT
MONITORING

CE
NORMALISATION

MACHINE
CONSTRUCTION &
ASSEMBLY

100% traceerbaar

MANUFACTURE &
CNC OPERATIONS
Belgische coöperaties

ONS WERK

REALISATIES

automotive

non-automotive

LEVERING BINNEN 24 UUR

cnc turning and milling work

electrical systems and board constr

DUURZAAMHEID & CERTIFICATEN

LGF Quality werkt enkel met fruit en groenten die duurzaam geteeld worden. Ons engagement behoudt het uiterste respect voor het
milieu dankzij een ecologisch verantwoorde teelt, van de klant tot de pluk. Maar wij gaan verder, met aandacht voor het milieu tijdens
de handling en het transport van onze producten.

H A R T E L I J K K O R T E S S E M ( L AY O U T & B U I L D W O R D P R E S S )

D A V I N E ( L AY O U T & B U I L D W O R D P R E S S )

S T R E E T F O O D C A R T E L ( L AY O U T )

I N E S ( L AY O U T )

- Streetfood cartel DON GIOVANI
AKA “ EL CHEFE”

DON ALEJANDRO
AKA“ El TORRO”

Al jaren berucht in het culinaire-misdaad milieu, nu klaar om met hun nieuwe wapen
“the silver bullet” hun plaats te claimen aan de top van het culinaire-misdaad syndicaat

IN ONS STREETFOODCARTEL STELLEN WIJ JULLIE VOOR:

- La Familia Wij komen ter plaatse met onze silveren bullet voor uw verjaardagsfeest, communie/lentefeest, babyborrel,
personeelsfeest, opendeur, bedrijfsfeest,... Zoekt u een originele en sfeervolle traiteur voor uw volgende event?
Kies dan voor één van onze volgende hippe en overheerlijke streetfood concepten geserveerd uit onze silver bullet
Wij zijn uw crimineel lekkere partner voor elk feest of evenement!

silver bullet
rental

food cabaret
Gespecialiseerde voetverzorging
Massagetherapiën

nacho
revolution

- Streetfood cartel DON GIOVANI
AKA “ EL CHEFE”

be os ‘ma’

aqua di g’eau

DON ALEJANDRO
AKA“ El TORRO”

- FOODTRUCKFESTIVAL Altijd al eens met een foodtruck willen deelnemen aan een foodtruckfestival, maar heeft u geen eigen foodtruck?
Een foodtruck huren is de perfecte oplossing voor u. Op deze manier kunt u ondervinden of het deelnemen aan een
foodtruckfestival iets voor u is, zonder een foodtruck te hoeven kopen.

DE FOODTRUCK

Al jaren berucht in het culinaire-misdaad milieu, nu klaar om met hun nieuwe wapen
“the silver bullet” hun plaats te claimen aan de top van het culinaire-misdaad syndicaat

IN ONS STREETFOODCARTEL STELLEN WIJ JULLIE VOOR:

De foodtruck die u bij ons huurt is netjes afgewerkt. Er is een afzuiging aanwezig over
de hele achterkant van de foodtruck. Daarnaast is er een 3-deurs rvs koel-/werkbank.
De foodtruck is aan de binnenkant voorzien van ledverlichting. De wanden in de
foodtruck zijn met rvs afgewerkt en ook de toonbank is van rvs. Boven de toonbank
hangen warmtelampen. Verder staat er een vitrinefrigo voor de koeling van al u
dranken Dit is de standaarduitrusting van onze foodtruck. Wij kunnen de foodtruck
volledig naar uw wens ombouwen
Aangezien elk feest, elk evenement, elke trouw, elke receptie en elke opendeurdag
uniek is, kunt u ons best meteen contacteren om uw situatie te bekijken en de juiste
formule te selecteren. Bij ons is praktisch alles mogelijk.

- La Familia Wij komen ter plaatse met onze silveren bullet voor uw verjaardagsfeest, communie/lentefeest, babyborrel,
personeelsfeest, opendeur, bedrijfsfeest,... Zoekt u een originele en sfeervolle traiteur voor uw volgende event?
Kies dan voor één van onze volgende hippe en overheerlijke streetfood concepten geserveerd uit onze silver bullet
Wij zijn uw crimineel lekkere partner voor elk feest of evenement!

silver bullet
rental

food cabaret

Voor een vrijblijvende offerte mail naar info@streetfoodcartel.be
én worden we cullinaire partners in crime!


INES HOUBEN • Bornstraat 12 • 3721 Vliermaalroot • 0475 83 22 77 • info@inespedicure.be • inespedicure.be (enkel na afspraak)

NIEUWE WEBSITE ONLINE!
Onze nieuwe website zowel voor particulieren als professionelen staat online.
In deze mailing kan je je persoonlijke login vinden om nog makkelijker je bestellingen te plaatsen.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
lees meer

Jouw persoonlijke login: xxxxxxxxxx

UIT ASSORTIMENT
Een aantal van onze smaken gaan uit assortiment. Het gaat om de volgende 4 smaken:
- Lemongrass (deze is niet meer te krijgen)
- Darjeeling
- China Jasmine
- Green Tea Vanilla

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

Deze laatste drie smaken zijn nog te koop zolang de voorraad strekt.
NIET
M
TE KRI EER
JGEN

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

lees meer

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.
lees meer

3 NIEUWE SMAKEN
- French Lemon Tea
- Rooibos Ginger Lemon
- Apple Berry

CONTACTEER ONS

+32 11 91 32 82 • info@pips-tea.com • www.pips-tea.com

www.purevy.be

magazines & books
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Zuivel past in een gezonde,
duurzame voeding

Valipac stimuleert elke speler in de verpakkingscirkel
2

3

4

5

Verpakkingsproducent

Bedrijven die
verpakkingen
op de markt
brengen

Bedrijven die
goederen
uitpakken

Ophalers

Traders

6

Recycleurs

COCA-COLA PRESENTS

Duurzame voeding begint bij een beperkte ecologische voetafdruk. Maar daar stopt het verhaal
nog lang niet. Gezondheid, eetcultuur en prijs spelen eveneens een belangrijke rol voor succes
op lange termijn. Recente onderzoeken bevestigen dat zuivelproducten prima passen in een
gezond en duurzaam voedingspatroon.

THE FIRST COCA-COLA SWEETENED WITH
A BLEND OF SWEETENERS FROM NATURAL
SOURCES: SUGAR AND STEVIA LEAF EXTRACT
WITH FEWER CALORIES*

Uitdaging: een groeiende
wereldbevolking voeden

* 33% less sugar (soon even 50%), thanks to stevia sweetener
De wereldbevolking blijft snel groeien: in 2050 zullen we met circa
9 miljard mensen zijn en naar schatting 70% meer voedsel
nodig hebben (1). Bovendien lijdt bijna een miljard mensen
vandaag nog altijd honger en vertonen nog meer mensen
voedingstekorten (vooral aan mineralen en vitamines) doordat ze
ongezond eten (2). Velen onder hen kampen tegelijkertijd met
obesitas.

1

+70%

INNOVATION
WE CONTINUE TO INNOVATE SO THAT WE CAN PROVIDE A
CHOICE OF DRINKS WITH VARIED CALORIE & SUGAR CONTENT
AND THE GREAT TASTE OUR CONSUMERS LOVE SO MUCH.

Een verdere doordachte verduurzaming van de voedselketen is belangrijker dan ooit. Dat betekent enerzijds
zorgen voor minder voedselverspilling en minder impact op de planeet maar anderzijds ook blijven voorzien
in voldoende voedzame en betaalbare voeding voor iedereen.

2012

Duurzaam eten is ook
gezond eten

2013

2014

30%

30%

sugar and calorie
reduction1

sugar and calorie
reduction2

lower
calorie

SCHAKEL 1 + 2
Ondersteunen via Europees
platform Design4Circularity
in keuze van materialen
en kleuren voor optimale
recyclage + stimuleren
gebruik gerecycleerd
materiaal

SCHAKEL 3+4
Sensibiliseren en stimuleren
om beter te sorteren via
gerichte acties:
- Opleidingen bij bedrijven
- Website met info en tips
- Sensibiliseringscampagnes
- Gedetailleerde,
innovatieve database van
de afvalproductie van
170.000 bedrijven om
op basis hiervan gericht
bedrijven aan te spreken
op hun sorteergedrag

SCHAKEL 4 + 5
Contracten waarin
zij zich verbinden de
traceerbaarheid en
kwalitatieve recyclage van
ons afval te garanderen

SCHAKEL 5 + 6/1 + 2
Stimuleren om recyclage in
Europa te overwegen door
een grotere vraag naar
gerecycleerd materiaal
te bewerkstelligen via
innovaties

2015
33%

20kcal/100ml

sugar and calorie
reduction3

FACTSHEET 2019

Een duurzame voeding heeft minder impact op het milieu. Maar de uitstoot van broeikasgassen is niet het enige
criterium waarmee we rekening moeten houden. Een duurzame voeding moet ook gezond, haalbaar en betaalbaar
zijn. Met andere woorden, ze moet op lange termijn alle nutritionele behoeften kunnen invullen en overgewicht en
andere voedingsgerelateerde aandoeningen helpen voorkomen (3).

eetcultuur
betaalbaarheid

WIE ZIJN WE?

klimaat

1

gezondheid

2
3

30% less sugar & fewer calories compared to most sugar containing iced teas in the Benelux
30% less sugar & fewer calories compared to most sparkling sugar containing soft drinks in the Benelux
33% less calories vs sugared colas in Benelux due to a sugar reduction of 33%, thanks to stevia sweetener

De voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) stelt:
“Een duurzaam voedingspatroon omvat voeding met weinig impact op het milieu, dat op zijn beurt bijdraagt
aan de nutritionele kwaliteit en aan een gezond leven voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame
voedingspatronen beschermen en respecteren de biodiversiteit en ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar,
toegankelijk, economisch voordelig en betaalbaar, voedzaam, veilig en gezond, terwijl natuurlijke en menselijke
hulpbronnen geoptimaliseerd worden.” (4)

A COCA-COLA FOR EVERYONE
WE INVEST IN A BALANCED RANGE THAT ALLOWS
OUR CONSUMERS TO MAKE A CONSCIOUS CHOICE

Valipac werd in 1997 opgericht
op initiatief van het Belgische
bedrijfsleven om te helpen de
wettelijke doelstellingen voor
recyclage van bedrijfsmatig
verpakkingsafval te behalen.
We werken in een participatiemodel
dat gebaseerd is op overleg tussen
de verschillende belanghebbende
partijen: beroepsfederaties,
overheden en de privé inzamelsector
maken deel uit van onze Raad van
Bestuur.

Zuivel past in een gezonde,
duurzame voeding
84

Melk en melkproducten zijn natuurlijke bronnen van belangrijke voedingsstoffen, waaronder hoogwaardige eiwitten,
calcium, kalium en de vitaminen B2 en B12. Zij helpen ons als onderdeel van een gezonde voeding om in onze nutritionele
behoeften te voorzien. Een glas halfvolle melk (150 ml), een potje magere yoghurt (125 g) en een sneetje magere kaas
(20 g) staan samen in voor 22% eiwitten, 58% calcium, 17% kalium, 60% vitamine B2 en 26% vitamine B12 van de nodige
dagelijkse behoefte* (5, 6).

22%
eiwitten*

kcal*

54

kcal*

1

kcal*

0,4

17%
kalium*
B2
B12

58%
calcium*

Melk en melkproducten zijn ook in verband gebracht met gunstige gezondheidseffecten zoals een lagere bloeddruk,
een goede botgezondheid en een verlaagd risico op diabetes type 2, darmkanker en mogelijk zelfs hart- en vaatziektes
(7). Dat is mogelijk te danken aan de unieke combinatie van de voedingsstoffen en de manier waarop ze onderling
interageren in de zuivelmatrix. Meer info over de zuivelmatrix:
https://www.nice-info.be/materialen/infografiek-het-matrix-effect
Uit onderzoek blijkt trouwens dat zuivel uit onze voeding schrappen geen effectieve oplossing is om duurzaam en
gezond te eten. De milieu-impact van plantaardige producten mag dan gemiddeld lager zijn dan die van dierlijke
producten. Wie ook gezond wil eten zonder zuivel, moet ter compensatie op zoek gaan naar verschillende alternatieven
die samen dezelfde voedingsstoffen leveren. De mate waarin we ze zouden moeten inschakelen, in plaats van zuivel,
zou nauwelijks milieuwinst opleveren (8, 9, 10, 11, 12).

*Calorie content per 20 cl

De Belgische zuivelsector levert continu inspanningen om de productie en verwerking van zuivel verder te
verduurzamen. De uitstoot van broeikasgassen per liter melk daalde van 2000 tot 2015 met 26% (13). Sinds de uitrol
in 2014 van een breed duurzaamheidsprogramma in heel België, nemen melkveehouders gemiddeld 60% meer
duurzaamheidsinitiatieven (bv. groene energie, waterrecuperatie, voederefficiëntie). En die duurzame inspanningen
lonen: minder ecologische impact én meer productiviteit. Het duurzaamheidsrapport vind je hier:
https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/zuivel/Duurzaamheidsrapport_zuivel_2018.pdf
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COCA-COLA LIFE- THE NEWEST ADDITION TO OUR EFFORTS TO
INSPIRE HAPPIER, HEALTHIER COMMUNITIES
-

> 20 jaar

expertise in
bedrijfsmatig
verpakkingsafval

220

aangesloten
ophalers

26

medewerkers

database over
afvalproductie
van 180.000
bedrijven

7200

klanten

21

partnerships in
innovatie

WAT DOET VALIPAC?

kcal*

1.

60% vitamine B2*
26% vitamine B12*

VALIPAC IN CIJFERS

Offer more CHOICE of no-calorie drinks or lower-calorie drinks
and small packaging
Tap into INNOVATION with sweeteners from natural sources
Share nutritional value INFORMATION on the label
Encourage and inspire people to EXERCISE through our
grassroots initiatives

Recyclagebewijzen van bedrijfsmatig verpakkingsafval
Valipac formuleert een gezamenlijk antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor
bedrijfsmatige verpakkingen:
• we verzamelen informatie over de hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen die door onze klanten op de
markt worden gebracht;
• we verzamelen informatie over de hoeveelheden verpakkingsafval die door afvalophalers worden ingezameld
en gerecycleerd;
• we vergelijken die gegevens onderling om het totale recyclagepercentage voor al onze klanten te berekenen;
• we delen de geglobaliseerde gegevens mee aan de Interregionale Verpakkingscommissie.
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THE NEXT WAVE
JOURNEY

VISION

SUSTAINABLE
MOBILITY AND
SERVICES FOR EVERY
CUSTOMER JOURNEY
1. BE CUSTOMER
CENTRIC

3. BUILD BUSINESS ON
AND BEYOND STATION
AND SERVICES
(CURRENT
BUSINESS 2.0)

We want to put our customers first
and focus on their experience, within
all company activities. This means we
need to understand our customers to
solve their current and future needs.

We will expand our on-the-go fuel
and shop experience and our direct
sales offer, while introducing new
services for on-the-go customers
and expanding to home energy and
services.

4. BECOME AN
ELECTRO MOBILITY
PLAYER
The sales of electric vehicles is
forecasted to grow exponentially in
the next few years, so we want to
build understanding of the electro
mobility market by getting to know
the electric vehicle customer and
by getting access to assets and
capabilities.

5. BECOME A MOBILITY
PLAYER
We want to go from a commodity
company to a service company. We
will use our strong brand and current
and future mobility assets to connect
with other mobility players.

Convenience: we want to make travel
fun and convenient, taking away discomfort or hassle. It’s only by a thorough understanding of our customers
that we can create personalized and
seamless experiences.

Sustainable: we’re constantly innovating our company and our services to
make them more sustainable. We embrace transformations of any kind, as
long as they increase human wellbeing
and improve our society in general.

2. ENGAGE AND ENABLE
THE ORGANISATION
We want to be an attractive, agile
and continuous learning employer for
our current and future employees.
We want to create a networked
organization where we collaborate,
where we move from managers to
leaders and where we create the
best employee experience. Customer
experience = employee experience.

Mobility services: we want to provide
reliable and sustainable ‘fuel’ for our
customers and their vehicles, in any
form.

Engaged: we want to provide our customers with the best experience, we
are fast and flexible, we take risks and
challenge ourselves to be a networked
organization built on collaboration.

by order of RCA
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een succesvolle weg

factsheet

20 jaar Delhaize Shop&Go met Panos bij Q8 in België

Mijlpalen

2000

2001

Eerste Shop&Go met Panos
aan Q8-tankstation in België
(Louvain-La-Neuve)

10 nieuwe winkels
in het eerste jaar

2001

sinds 2001
+6% omzet per jaar
(dubbel zoveel als andere
convenience stores)

Partnership Godiva

sinds 2001
Gemiddeld 6 nieuwe shops
per jaar
2015

2015-2020

2000

Partnership Nespresso

20 jaar Delhaize Shop&Go met
Panos bij Q8 en launch volledig
nieuw concept met sneller,
verfijnder en verser aanbod

+ 49%
+ 70%
meerverkoop meerverkoop
bakkerij
voeding

2019

2020

Partnership Nespresso

Eerste Delhaize Shop&Go
met Panos bij Q8 in
Louvain-La-Neuve

2015

+29%
omzet

2019

10 nieuwe shops
in het eerste jaar
(+ gemiddeld 6 nieuwe
shops per jaar)

Hoe ziet de nieuwe Delhaize Shop&Go met Panos bij Q8 eruit?

Partnership Godiva

2020
122 winkels in totaal
over heel België

Bredere customer
experience
bv. winkelpersoneel staat
letterlijk centraal klaar
om klanten te begroeten;
Nespresso koffiecorner

1,2 miljoen shoppers per week
Launch volledig nieuw concept
Shop&Go met nog sneller,
verfijnder en verser aanbod

Ambitie 2021

Ambitie 2025

136 winkels
+ 7% omzet

nog meer convenience + uitbreiding
aanbod dankzij extra partners in
bijvoorbeeld cosmetica, decoratie…
+ 30 winkels

Indeling
volgens behoeften
van de klant

gezonder
bv. open saladebar

Straffe ambities voor de toekomst
-

Aanbod voor nog bredere doelgroep
Uitbreiding assortiment met bv parfumerie, decoratie, ...
Naar meer dan 150 shops (+30) binnen 5 jaar

Meer verfijning
bv. Godivacadeau-assortiment

sneller
met duidelijke zones
en quickscan

hello@onesevensix.be

