ABONNEMENTSVORMEN VOOR PRODUCENTEN/MERKEIGENAREN EN VERGOEDING VERPAKKING
Binnen het PS Standaard abonnement ontvang je:
De totaaloplossing voor de producent die zijn producten wil beheren en ontsluiten via één centrale digitale bron, toegankelijk voor de eigen
organisatie en alle handelspartners en klanten.
Hoe helpt PS bij het borgen en delen van jouw productinformatie?
•
•
•

•
•
•
•

Ondersteuning en uitleg bij invoer, borging en gebruik van je productinformatie door een eigen relatiebeheerder en met handige filmpjes.
Aanbod van gratis workshops & webinars in Nederland en België: Data Entry, Marketing of speciale Masterclass van experts.
Productinformatie digitaal en up-to-date beschikbaar voor al je groothandels, bestelplatformen, afnemers en/of consumenten, voor
rekentools en Apps. Iedereen automatisch aangesloten op je up-to-date productinformatie. Dus geen bronbestanden meer vullen of info
mailen.
Productinformatie - ook retailproducten - beschikbaar voor Voedingscentrum (400.000 users/dag) – Kies Ik Gezond App en Eetmeter App.
Je eigen Digitale Catalogus van je totale portfolio of per merk. Met je eigen banner en huisstijlkleur. De vervanger van je papier catalogus.
Per product een up-to-date digitale productpagina. 24/7 in te zien. Weergegeven in 4-talen. De onderbouwing van je eigen
kwaliteitsborging en voor je certificering. Ideaal om te delen met je externe kwaliteitsbureau of NVWA.
Via Mijn PS inzicht in de status van je eigen producten, verkoopkanalen, handige analyses & rapporten met extra inzichten zoals validaties,
duurzaamheidsrapport, Nutri-Score en Schijf van 5.

Makkelijk borgen van je productinformatie op één plek binnen PS. Alle wettelijke productinformatie, specifieke productinformatie voor
de markt en informatie voor interne doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via PS gemakkelijk je eigen merk(en) en Private Label-producten borgen en beheren.
Inrichten Mijn PS; je eigen inlog en omgeving voor het beheer van je bedrijfsprofiel en je merk(en). Met voor elke medewerker een
persoonlijke inlogcode.
Toegang tot de PS database voor het borgen van al je productinformatie, op te bouwen vanuit je stamdata.
Toegang tot alle velden voor het borgen van keurmerken, logo, packshots, commercieel verhaal, filmpjes, recepten, certificaten,
logistieke informatie en meer. Alle informatie voor je Productpaspoort!
Ongelimiteerd zelf inlezen van productinformatie via PS Excel-import, in Nederlands of anders taal.
Inlezen van productinformatie via PS Excel-import in Nederlands of anders taal, door PS medewerker (tot 6 keer per jaar).
Onbeperkt inlezen van documenten of packshots. Zodat je product een gezicht krijgt. Essentieel voor e-commerce.
Mogelijkheid tot invoer productinformatie door medewerker PS in foodservice (via strippenkaart).
Toegang tot meertaligheid (4-talen) en Target Market (TM); 1x invoeren & betalen met beschikbaarheid van je productinfo in diverse talen
en target market.
Toegang tot de allergenenvalidatie, afnemers- en groothandelsvalidatie. Zo controleer je je eigen producten en voldoe je aan de eisen van
de klant.
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•

Je productinformatie beschikbaar als basis voor je etiket en artwork opmaak en borging.

De productinformatie te gebruiken als marketing en salestool:
•
•
•
•

Je eigen Digitale Catalogus ideaal om je assortiment up-to-date te delen met (potentiële) klanten, via sales of weergave op je website of
telefoon.
Per product een duidelijke en complete digitale productpagina. Via een unieke link (permalink), ideaal om overal, up-to-date
productinformatie te tonen van je product. Eenvoudig toe te voegen op je website/bestelsite en in eigen marketing/reclame-uitingen.
Toegang tot de PS webapi om digitaal Productinformatie op te halen van je eigen producten/merken voor je interne systeem (vervangen
bronbestanden) of om info te tonen in je eigen huisstijl op je website. Inclusief ondersteuning helpdesk.
Via Mijn PS inzicht in je verkoopkanalen/groothandels en overige partijen die je productinfo ontvangen.

Zichtbaarheid van jouw producten:
•

•

Jouw producten zichtbaar in het PS FoodBook – meer dan 400 bezoekers/dag.
• Binnen het FoodBook ruimte om meer te vertellen over je merk en je producten, met doorlink naar je website en NAW-gegevens.
• Binnen het FoodBook wordt per product automatisch de verkrijgbaarheid getoond bij je groothandels.
• Binnen het FoodBook de mogelijkheid om de verkrijgbaarheid van alternatieve verkoopkanalen toe te voegen, zoals je eigen
webshop, ander bestelplatform, boerderijwinkel en retail/detailhandel kanalen. Gratis extra promotie!
• Binnen het FoodBook de mogelijkheid om een sample aan te vraag of andere vragen van (potentiele) klanten te ontvangen.
PS zorgt voor zichtbaarheid van jouw (nieuwe) producten bij groothandels en afnemers, door middel van nieuwsbrieven en sociaal media.

PS Premium abonnement
Uitgebreid pakket voor een totaaloplossing voor producenten met meerdere productielocaties en/of merken.
En voor producenten die productinformatie aanleveren via een real-time digitale koppeling met het eigen systeem of GS1.
Of producenten die qua inzichten en analyse meer willen weten over hun producten.
Naast alles van het Standaard abonnement ontvang je binnen Premium:
•
•
•
•
•

Het inrichten van Mijn PS voor 3 of 4 productielocaties, met elke locatie een eigen omgeving, stamdata en inlog’s.
Het laten inlezen door PS van de productinformatie via PS Excel-import in Nederlands of anders taal; bij 6 of meerdere keren per jaar.
Per taal laten inlezen van specifieke documenten.
Mogelijkheid tot publiceren vanuit GS1 naar PS, inclusief packshots en alle velden, meerdere talen en Target Markets.
Mogelijkheid tot digitale koppeling met het eigen ERP systeem. Inclusief opstart project, afstemming koppeling, mapping en ondersteuning
helpdesk.
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•
•
•
•
•

Mogelijkheid voor webapi toegang van je eigen producten voor speciale partijen, zoals reclamebureau of adviesbureau. Desgewenst met
eigen inlog.
Van al je merken of assortimenten een eigen Digitale Catalogus. Bij 6 of meer.
Speciale Digitale Catalogus voor klanten aan de hand van een assortimentslijst. Ideaal bij aanbestedingen.
Digitale Catalogus met niet eigen merken/handelsartikelen, aan de hand van assortimentslijst.
Toegang tot extra rapporten en analyses van je assortiment. Speciale algoritmes en criteria, die je meer inzicht geven over je producten
en in hoeverre ze voldoen aan de vraag van afnemers.

PS Premium Plus abonnement
Voor producenten die een stapje verder gaan, een uitgebreide organisatiestructuur hebben of behoefte hebben aan een hoger service niveau of
tailormade oplossingen. Naast het Standaard en Premium abonnement kan je:
•
•
•
•
•

Het inrichten van Mijn PS voor 5 of meer productielocaties, met elke locatie een eigen omgeving en stamdata
Analyse allergenen en periodieke controle, bij publiceren vanuit GS1 naar PS.*
De luxe PS Digitale Catalogus.*
Tailormade rapportage en analyse van je assortiment en/of eigen validaties of extra rapportages beschikbaar via Mijn PS.*
Extra sessie(s) met je marketing- en salesteam om meer uit PS te halen.*
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Vergoeding abonnement
Met elke producent wordt bij aanvang met PS een overeenkomst opgemaakt, uitgaande van ten minste het standaard abonnement, met de
mogelijkheid tot upgraden.
* Bij enkele services zijn eenmalige kosten en/of extra kosten voor een extra module van toepassing zijn. Dit wordt altijd vooraf besproken en
afgestemd.
De vergoeding voor het jaarlijkse abonnement is voor Standaard €280, Premium €560 en Premium Plus €1115.
Het abonnement dient voor aanvang van het kalenderjaar te zijn voldaan.

Vergoeding per verpakking
Naast de vergoeding per abonnement is er een vergoeding per verpakkingen volgens onderstaande staffelprijs.
De onderstaande prijsstelling geldt voor producten die door de producent zelf worden gemaakt.
Het betreft een vergoeding per verpakking/CE per jaar, inclusief de informatie van omverpakkingen/pallets.
De vergoeding is inclusief de borging in 4-talen en Target Market Nederland en Belgie.
Het aantal verpakkingen in de database wordt bij aanvang van het kalenderjaar vastgesteld. Eventuele aanwas wordt per kwartaal vastgesteld
en verrekend.
Aantal verpakkingen
tot
van
100
1
200
100
400
200
600
400
of meer
600

Prijs per verpakking
€
€
€
€
€

17,50
16,=
14,=
12,=
0,=

Vergoeding per jaar
van
€ 17,50
€ 1.750,=
€ 3.350,=
€ 6.150,=
Maximaal bedrag € 8.550,=

€
€
€
€

tot
1.750,=
3.350,=
6.150,=
8.550,=

Alle bedragen zijn in euro, exclusief BTW en jaarlijks.
Genoemde prijsstelling is geldig tot 31 december 2022
Vragen over de abonnementsvormen, het upgrade van je abonnement of de vergoeding van je verpakking?
Neem contact op met je relatiebeheerder bij PS in foodservice +31 (0)85 044 18 96
of mail algemene vragen over het abonnement en facturatie naar administratie@PSinfoodservice.com
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