INSTORE PRODUCTION

VERS PRODUCEREN OP DE
WINKELVLOER ZONDER DERVING
Ctac Instore Production voorspelt waar supermarktklanten
behoefte aan hebben, met een continue versbeleving
als resultaat

Jaarlijks verliest de Nederlandse supermarktbranche zo’n 1 miljard euro door
derving. Ruim een derde van dat bedrag is terug te voeren op de afdelingen
vleeswaren/kaas en brood. Met Ctac Instore Production produceren en
bereiden deze afdelingen de juiste producten op het juiste moment. Het
resultaat? Een doorlopende versbeleving, tevreden klanten, minimale neeverkoop én minimale derving.
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Hoe werkt de Ctac Instore Production?

Helder prijsmodel
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VOORDELEN
Door de intelligente prognoses en heldere productievoorstellen van Ctac
Instore Production, profiteren supermarkten van uiteenlopende voordelen.
Minder derving - Afprijzen en derven behoren tot het verleden omdat de vlees-, brood en andere versafdelingen
slimmer produceren.
Nooit meer lege schappen - U zorgt voor de juiste hoeveelheid brood, vlees of versproducten. Daardoor is neeverkopen niet meer aan de orde.
Altijd verse producten - De producten in het schap of de koeling zijn maximaal vier uur geleden bereid. Daardoor
verkoopt u ze als ze op hun best zijn. Het is precies de versbeleving waar uw klanten voor terugkomen.
Nooit teleurgestelde klanten - Doordat de verse producten altijd op het juiste moment beschikbaar zijn, grijpen
klanten er nooit naast. Klanten verlaten tevreden uw winkel.
Slimme planning - Het systeem komt niet alleen met een productievoorstel, maar houdt ook rekening met de volgorde
waarin producten het beste geproduceerd kunnen worden. Bijvoorbeeld om hygiënische redenen.
Ervaring niet nodig - Het systeem instrueert de supermarktmedewerker. Daardoor produceren ook collega’s zonder
ervaring moeiteloos de juiste hoeveelheden.

