KAARSENFABRIKANT SPAAS
VERTELT HET HELE VERHAAL
MET INRIVER PIM EN CTAC

Spaas is een begrip in de kaarsenmarkt. Het bedrijf verkoopt kaarsen in alle
geuren en kleuren aan supermarkten, woonaccessoirewinkels, webwinkels en
tuincentra. Voor de inkoop en verkoop willen die afnemers alles weten van de
kaarsen, zoals de kleur, de grondstoffen en de brandduur. Om afnemers hier zo
goed mogelijk in te voorzien, hielp Ctac Spaas bij de implementatie van het
productinformatiesysteem inRiver.
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worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een
databank of retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Ctac N.V.

