
The Greenery  
maakt groente  
en fruit waardevol 



VERS BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN
Ruim tachtig procent van de consumenten 
in Europa koopt verse groente en fruit in 
de supermarkt. Het is daarom logisch dat 
The Greenery in haar verkoopstrategie 
kiest voor een focus op retail. Dit kanaal 
biedt een directe en korte verbinding naar 
de consument. 

Retail ketens willen hun klanten een 
afwisselend assortiment van verse groente 
en fruit bieden. Op basis van duidelijke 
randvoorwaarden, kwaliteit in sourcing, 
commerciële ondersteuning en een 

excellente logistieke organisatie, helpt  
The Greenery haar retail klanten bij het 
maken van de juiste keuzes voor een 
goed gevuld groente en fruitschap.

Natuurlijk levert The Greenery ook dagelijks 
verse groente en fruit aan groothandelaren 
en exporteurs. Deze klantgroep zoekt naar 
de juiste partij voor de juiste prijs. Ook hier 
is The Greenery een goede leverancier. 
Zonder gedoe, flexibel en snel. 

ZORGELOOS GENIETEN 
VAN GROENTE EN FRUIT  
IEDERE DAG OPNIEUW 
– The Greenery wil dat voor iedere consument mogelijk te maken – 
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SUPERVERS DANKZIJ DE KORTSTE KETEN
Om er zeker van te zijn dat onze producten 
de consument zo vers mogelijk bereiken, 
kiezen wij voor een korte keten. Dit reali- 
seren wij door de inzet van gekwalificeerde 
telerslocaties voor directe verlading van 
versproducten. Voor het leveren van speciale 
sorteringen of cross-dock bestellingen 
maken wij gebruik van een gespecialiseerd 
distributiecentrum. 

Om onze producten zo snel mogelijk door 
de keten te sturen is een continu inzicht in 
alle voorraden en verwacht product een 
basisvoorwaarde. Onze afdeling Supply 

Chain Management heeft dit inzicht vieren- 
twintig uur per dag. Zo bestuurt zij centraal 
alle goederenstromen en koppelt zo de juiste 
producten aan de juiste klant. De garantie 
voor een hoge leverbetrouwbaarheid. 

DIRECT BIJ DE BRON
Onze oorsprong ligt direct bij de bron. Als 
afzetorganisatie van Coöperatie Coforta 
heeft The Greenery directe toegang tot 
de teelt. Onze productmanagers zijn 
verantwoordelijk voor de dagelijkse 
binnenkomst van al onze groente- en 
fruitproducten. Om onze klanten jaarrond 
te bedienen zijn zij continu op zoek naar 
een goede volume verhouding tussen 
het product van onze eigen telers en de 
producten van externe leveranciers.  
Het juist combineren van onze kennis van 
de klantwensen en de productspecificaties 
met de te verwachten productvolumes 
garandeert een continue beschikbaarheid 
van het beste groente en fruit. 

CONTINUE BESCHIKBAARHEID 

VAN HET BESTE  
GROENTE EN FRUIT

Wimco van de Water,  
teler van Sweet Sensation



MEER INFORMATIE
The Greenery B.V.
Spoorwegemplacement 1, Barendrecht
Postbus 79, 2990 AB Barendrecht
Telefoon: 0180 65 59 11
E-mail: info@thegreenery.com
www.thegreenery.com

THE GREENERY HELPT HAAR RETAIL KLANTEN 

BIJ HET MAKEN VAN DE  
JUISTE KEUZES VOOR EEN GOED  
GEVULD GROENTE EN FRUITSCHAP




