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Opmerking van de auteur
Elke mogelijke moeite is gedaan om er voor te zorgen dat de informatie in dit white paper correct is op het moment
van publiceren. De auteur kan geen garanties geven met betrekking tot de huidige status, juistheid, volledigheid of
kwaliteit van de verstrekte informatie. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of
immateriële schade als gevolg van het (oneigenlijk) gebruik van de verstrekte gegevens of als gevolg van het invullen
van onjuiste of onvolledige gegevens.
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Introductie
Het maken van professioneel ogende schappenplannen wordt vaak gezien als een moeilijke en tijdrovende taak. Veel
mensen raken geïntimideerd door de complexiteit van de meeste schappenplan-software, de grote hoeveelheid
schermen die voorbij vliegen en de mysterieuze toetsen-combinaties die specialisten gebruiken als hen gevraagd
wordt iets te demonstreren.
Dat is waarom wij Retail Shelf Planner gemaakt hebben. Een eenvoudig te gebruiken software-applicatie waarbij het
niet nodig is lange trainingen te volgen of die je dagelijks moet gebruiken om je te herinneren hoe dingen werken.
Volgens ons moet het maken van schappenplannen een simpele en efficiënte taak zijn. Schappenplan-software moet
het mogelijk maken om kennis van de categorie en consumenten snel en eenvoudig te vertalen naar bruikbare
informatie waarmee commerciële discussies of het opnieuw indelen van schappen op de winkelvloer makkelijker en
productiever zijn. Retail Shelf Planner biedt de functionaliteiten die daarvoor nodig zijn, maar laat al die onnodige
extra’s die het gebruik alleen maar compliceren achterwege.
Om dit efficiënt te kunnen doen is het belangrijk om de informatie over de producten in het assortiment op de juiste
wijze vastgelegd te hebben. We hebben ook dit proces zo simpel mogelijk gehouden. Dit white paper geeft u
informatie en tips om dit zo te doen dat u het maximale uit de Retail Shelf Planner software kunt halen.
We vertrouwen erop dat dit document duidelijk en behulpzaam is, maar zijn beschikbaar om eventuele vragen te
beantwoorden. Stuur uw vragen en/of opmerkingen naar info@retailshelfpanner.com en we reageren zo snel
mogelijk.
Met vriendelijke groet,

Erwin Bergsma
Managing Director
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Product informatie
Informatie over de producten kan binnen Retail Shelf Planner via de product-dialoog vastgelegd worden. Deze
methode is handig indien er slechts één of twee producten toegevoegd hoeven te worden, of als u inzicht wilt krijgen
in de informatie die per product vastgelegd kan worden. De afbeelding hieronder geeft de product-dialoog in de
Nederlandse versie van de software weer:

Bovenaan de dialoog staan drie velden waarmee het product geïdentificeerd kan worden:
Veld
Art.Nr.
EAN
Naam

Omschrijving
Een unieke code om het product te identificeren. Kan uit cijfers en letters bestaan.
De streepjescode op het product. Kan uit cijfers en letters bestaan.
Omschrijving van het product.

Daaronder staan de velden logisch gegroepeerd op verschillende tabbladen. Deze zullen hierna besproken worden.



Als er op een reeds geplaatst product wordt dubbel geklikt, wordt er ook een tabblad Positie zichtbaar
met daarop diverse informatie over de wijze waarop het product gepresenteerd wordt. (Facings,
Oriëntatie, etc.) Dit valt buiten het onderwerp van dit white paper en zal hier daarom verder niet
besproken worden.
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Product informatie, vervolg
Het tabblad Fysiek voor de fysieke kenmerken van het product:
Veld
Hoogte
Breedte
Diepte
Kleur
Eenh./Doos
Gat Vert.Loc.

Omschrijving
Fysieke afmetingen van het product zoals dat in het schap gepresenteerd wordt. Zie de
sectie Producten Opmeten voor aanvullende informatie over hoe te meten.
De kleur die gebruikt moet worden bij de schematische weergave van het product. Wordt
gebruikt om de commerciële visie (blokvorming) weer te geven.
Eenheden per doos, of minimale besteleenheid. Kan gebruikt worden bij het bepalen van
de minimaal gewenste schapvoorraad.
De verticale locatie van het gat ten opzichte van de bovenrand van het product. Van
toepassing bij hangproducten.

Het sub-tabblad Trays biedt de mogelijkheid details over trays in te vullen. Dit is alleen van toepassing als de
producten als tray gepresenteerd worden. Denk bij trays bijvoorbeeld aan "Shelf Ready Packaging", "Shrink Wrapped"
producten en displays:
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Product informatie, vervolg
De volgende gegevens zijn van toepassing op een tray:
Veld
EAN
Hoogte
Breedte
Diepte
Eenheden/Tray

Omschrijving
Een aparte EAN voor de tray. Wordt gebruikt om Live Images aan het product te linken als
deze in een tray gemerchandised wordt.
Fysieke afmetingen van de tray zoals die in het schap gepresenteerd wordt. Zie de sectie
Producten Opmeten voor aanvullende informatie over hoe te meten.
Eenheden per tray. Wordt gebruikt om de schapvoorraad te berekenen als het product als
tray gemerchandised wordt.

Het sub-tabblad Nesting biedt de mogelijkheid om details in te vullen over de manier waarop producten in de
verschillende dimensies kunnen "nesten", in elkaar verzinken:
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Product informatie, vervolg
De volgende gegevens definiëren hoe een product kan "nesten":
Veld
Hoogte

Breedte
Diepte
Verticaal
Horizontaal
Diepte

Omschrijving
Het deel van het product dat nog zichtbaar is als twee items in elkaar verzinken. Bijv. als
een schaal 8cm hoog is, maar de volgende schaal zinkt er zover in dat slechts 2cm nog
zichtbaar is, vul je 2cm als Nesting Hoogte in.
Het deel van het product dat nog zichtbaar is als twee items in horizontale richting nesten.
Het deel van het product dat nog zichtbaar is als twee items in de diepte nesten.
De manier waarop producten in verticale richting nesten.
De manier waarop producten in horizontale richting nesten.
De manier waarop producten in de diepte nesten.

Zie de sectie Producten Opmeten voor aanvullende informatie over hoe te meten.

Het tabblad Kenmerken voor aanvullende kenmerken van het product, ook wel marketing karakteristieken genoemd:
Veld
Leverancier
Categorie
Subcategorie
Omschrijving 1-5

Data 1-5

Omschrijving
De leverancier of fabrikant van het product. Kan gebruikt worden om producten snel te
plaatsen of te groeperen in rapporten.
De categorie waarbinnen het product valt. Kan gebruikt worden om producten snel te
plaatsen of te groeperen in rapporten.
De subcategorie waarbinnen het product valt. Kan gebruikt worden om producten snel te
plaatsen of te groeperen in rapporten.
Vrij te gebruiken velden voor het vastleggen van aanvullende productkenmerken. Denk
hierbij aan: Merk, Smaak, Verpakkingstype, etc. Kan uit cijfers en letters bestaan. De label
kan aangepast worden. (Zie de sectie Product dialoog aanpassen voor details.)
Vrij te gebruiken velden voor het vastleggen van aanvullende numerieke
productkenmerken. Denk hierbij aan: Inhoud, Interne Marge, etc. De label kan aangepast
worden. (Zie de sectie Product dialoog aanpassen voor details.)
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Product informatie, vervolg
Het tabblad Prestatie voor de (financiële) prestaties van het product:
Veld
Prijs
Inkoopprijs
BTW %
Omzet
Winst
Afzet
Hist.Serv.Niv.
Vereiste Eenh.
Handmatig

Omschrijving
De consumentenprijs.
De kostprijs voor de retailer.
Het BTW-percentage dat van toepassing is.
De gemiddelde verkopen in geld.
De gemiddelde winst.
De gemiddelde verkopen in consumenten-eenheden.
Het historische service niveau van dit product. Kan tussen de 1% en 100% liggen. Het
percentage geeft welk deel van de consumentenvraag vervuld kon worden.
Een extern berekende waarde voor de vereiste schapvoorraad die bij visuele analyses
gebruikt kan worden. Kan bijvoorbeeld uit een statische module van een logistiek systeem
komen.

Enterprise versie

Express Versie



Deze dialoog ziet er bij de Express versie iets anders uit, omdat de velden die in die variant van de
Retail Shelf Planner software niet van toepassing zijn ook niet getoond worden.



De velden met een grijze achtergrond worden door Retail Shelf Planner berekend en kunnen niet door
de gebruiker aangepast worden.
 Winst/Stuk en Bruto Marge worden berekend aan de hand van de Prijs, Inkoopprijs en BTW%.
 De velden Trend Omzet/Winst/Afzet worden ingevuld als er via het Analyse-menu trends
toegepast worden.
 De velden bij de vereiste eenheden worden berekend afhankelijk van de instellingen in het
voorraad model. De tekst onder het veld geeft aan of dat deel van de berekeningen actief of
inactief is.
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Product informatie, vervolg
Het tabblad Live Images voor de beschikbare Live Images van het product:

In de vakken Voorkant, Links en Bovenkant worden de gevonden Live Images voor die productzijden getoond. De
velden onderaan het tabblad geven de exacte locatie van de gevonden bestanden weer. Met de "pijltjes-knoppen"
links en rechts van de afbeeldingen kan door alle verschillende aanzichten gebladerd worden.
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Product dialoog aanpassen
Zoals in de vorige sectie aangegeven, kent Retail Shelf Planner een aantal vrij te gebruiken velden met de namen
Omschrijving 1 t/m 5 en Data 1 t/m 5. Het is mogelijk om deze binnen de software een logischere betekenis te geven
voor de gebruiker. Dit doet u via het menu Extra-Opties. Kies in de dialoog die dan getoond wordt, de tab Product
Velden en vul daar de nieuwe betekenis van de velden is, zoals in de afbeelding hieronder:

Nadat u de nieuwe benamingen via OK bevestigd heeft, zullen deze in de Product dialoog gebruikt.
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Productdatabase in Excel
Om efficiënt te kunnen werken, is het verstandig om alle gegevens van de producten in een Excel-bestand vast te
leggen. Zo’n bestand kan dan in één keer geïmporteerd worden, zodat direct alle productgegevens bij het
schappenplan beschikbaar zijn.
In de folder Sample Files binnen de folder waar Retail Shelf Planner geïnstalleerd is, vindt u een voorbeeld van zo’n
spreadsheet. Het voorbeeld hieronder geeft de eerste kolommen van zo’n spreadsheet weer:
Art.Nr
5449000133847
5449000144881
54490802
50112784
90490668
5449000112811
5449000152404
5413982103037
8712839003603
9002490206482
90162800
5449000067456
5449000066015
64150957
5425009200063
8710624030667
8710624028374
8728500002714

EAN
5449000133847
5449000144881
54490802
50112784
90490668
5449000112811
5449000152404
5413982103037
8712839003603
9002490206482
90162800
5449000067456
5449000066015
64150957
5425009200063
8710624030667
8710624028374
8728500002714

Naam
Aquarius Orange 1.5 Ltr
Aquarius Red Blast Peach 1.5 Ltr
Aquarius Orange 0.5 Ltr
Aquarius Lemon 0.5 Ltr
Aquarius Grapefruit 0.5 Ltr
Aquarius Blue Ice 0.5 Ltr
Aquarius Green Splash 0.5 Ltr
Tao Blackcurrant 4 x 250 ml
Sportline Citrus 4 x 25 cl
Red Bull 355 ml
Red Bull Sugarfree 250 ml
Nalu Fruity Energizer 0.25 Ltr
Burn Intense Energy 0.25 Ltr
V - Guarana Energy 250 ml
Atomic 250 ml
Energy Slammers 250 ml
Blue Bastard 250 ml
Bullit 250 ml

Leverancier
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Coca Cola
Carlsberg Importers
W&S Company
Red Bull
Red Bull
Coca Cola
Coca Cola
Winters
Kabost
Slammers
Blue Bastard
Bullit Trading

Categorie
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks
Energy Drinks

SubCategorie
Omschrijving1 Omschrijving2 Omschrijving3 Omschrijving4 Omschrijving5 Data1
Sport - Big Bottle
Sport - Big Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Small Bottle
Sport - Can
Sport - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can
Energy - Can

Data2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Er zijn slechts een paar dingen belangrijk om te weten:
 Het maakt voor Retail Shelf Planner niet uit wat er in de kolomkopjes op regel 1 staat. U kunt daar de
omschrijvingen neerzetten die voor u het meest duidelijk zijn.
 Ook de naam van het tab-blad is voor Retail Shelf Planner niet van belang. Tijdens de import zullen de
gegevens ingelezen worden van het blad dat actief was toen het spreadsheet voor het laatst bewaard werd.
 Retail Shelf Planner leest de informatie zoals die weergegeven wordt. U kunt dus ook formules gebruiken,
maar let wel op dat bijvoorbeeld de EAN niet als 5.449E+12, maar als 5449000133847 weergegeven wordt.
 Tijdens de import zal Retail Shelf Planner regels blijven verwerken todat het een lege cel in de eerste kolom
tegenkomt. Zorg er dus voor er geen lege regels tussen de producten staan.
 De volgorde van de kolommen is wél van belang. Deze moeten staan in de volgorde zoals hieronder
beschreven:
Kolom
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Veld
Art.Nr.
EAN
Naam
Leverancier
Categorie
Subcategorie
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Omschrijving 3
Omschrijving 4
Omschrijving 5
Data 1
Data 2
Data 3

Kolom
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB

Veld
Data 4
Data 5
Hoogte
Breedte
Diepte
Kleur
Eenh./Doos
Gat Vert.Loc.
Prijs
Inkoopprijs
BTW %
Omzet
Winst
Afzet

Zie het white paper “Gegevens Importeren” voor meer informatie.
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Kolom
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO

Veld
Hist.Serv.Niv.
Ver.Eenh.Handm.
Tray EAN
Tray Hoogte
Tray Breedte
Tray Diepte
Eenheden/Tray
Nesting Hoogte
Nesting Breedte
Nesting Diepte
Nest.Meth.Horiz
Nest.Meth.Vert
Nest.Meth.Diepte
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Producten Opmeten
Bij het opmeten van de producten moeten de volgende regels gevolgd worden:
 Afmetingen worden vastgelegd in centimeters. Er kan gebruikt gemaakt worden van decimalen om de
millimeters vast te leggen. Bijvoorbeeld 8,7 voor een afmeting van 8 centimeter en 7 millimeter.
 Bij producten met variabele afmetingen (bijvoorbeeld zakken chips of rollen toiletpapier) is het verstandig
een aantal producten op te meten en het gemiddelde te nemen.
 Kies voor de voorkant van het product de zijde die in de meeste gevallen naar de consument gepresenteerd
wordt en leg op basis daarvan dan de hoogte, breedte en diepte vast.
 Bij onregelmatig gevormde producten zoals bijvoorbeeld flessen moet de maximale waarde voor elk van de
dimensies vastgelegd worden, alsof er een doos om het product heen zit.

Hoogte

Hoogte

Voorbeelden:

Diepte

Hoogte

Hoogte

Breedte

Breedte
&
Diepte

Breedte
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Producten Opmeten, vervolg
Niet alle producten merchandisen netjes naast, op of achter elkaar. Sommige producten verzinken in het product
eronder, of schuiven deels in elkaar als ze naast of achter elkaar gemerchandised worden. In Retail Shelf Planner
noemen we dat Nesten. Denk daarbij aan emmers, schalen of glazen die in elkaar verzinken, of bijvoorbeeld pannen
die achter elkaar hangen.
De dimensies die je invult voor nesting zijn de afmetingen van het product dat nog zichtbaar is, zoals bij het
onderstaande voorbeeld aan de linkerkant. Of voor het deel van het product dat niet dezelfde ruimte gebruikt als de
vorige facing, zoals het rechter voorbeeld hieronder.

Breedte

Nesting
Breedte

Hoogte

Nesting
Hoogte

De nesting methodes zeggen niets over het fysieke deel van het product dat verzinkt, maar definieert de richting
waarin dit gebeurt:

Verticale Nesting Methode: In
Het eerste product is volledig zichtbaar, de
andere zijn deels verdwenen in het
onderliggende product.

Horizontale Nesting Methode: Links-naar-Rechts
Het linker product wordt volledig getoond, de producten
rechts daarvan zijn deels achter het voorgaande product.

Verticale Nesting Methode: Over
Het bovenste product is volledig zichtbaar, de
andere zijn deels verdwenen in het product
erboven.

Horizontale Nestinge Methode: Rechts-Naar-Links
Het rechter product wordt volledig getoond, de
producten links daarvan zijn deels achter het voorgaande
product.

Global Retail Business Solutions
International retail and category management services

Productdatabase & Live Images
EEN STAP-VOOR-STAP GIDS

Live Images (Productafbeeldingen)
Voor een fotorealistische weergave van het schap zijn afbeeldingen van de producten nodig, zogenaamde Live Images.

VOORKANT, ZIJKANT, MULTI-PACKS, ...
Om deze realistische weergave te kunnen maken, is voor elke kant van het product die in het schap getoond wordt
een afbeelding nodig. Als het product zowel in een multi-pack als in een enkele verpakking in het schap staat, moeten
van beide varianten afbeeldingen aanwezig zijn.
De benodigde afbeeldingen zijn niet afhankelijk van het aantal facings dat het product breed en hoog staat. Eén
afbeelding van elk aanzicht is voldoende, Retail Shelf Planner zorgt er voor dat de juiste afbeelding meerdere keren
getoond wordt. Zie de voorbeelden hieronder:

Benodigd:
1x vooraanzicht, 1x zijaanzicht, 1x bovenaanzicht

Benodigd:
1x vooraanzicht en 1x zijaanzicht multi-pack, 1x vooraanzicht fles

MARKETING FOTO'S VS. SCHAPPENPLAN FOTO'S
In veel gevallen zijn van een aantal producten reeds afbeeldingen aanwezig zoals de voorbeelden
hieronder:

Niet in de consumenten verpakking

Samen met andere producten

Verpakking & product

Verpakking gedraaid en een schaduw

We noemen dit vaak "marketing foto's" omdat ze zeer geschikt zijn voor marketing doeleinden als folders,
presentaties, websites, brochures, etc. Deze foto's zijn echter niet geschikt voor schappenplannen.
De productafbeeldingen voor gebruik in schappenplannen moeten plat van de voorkant genomen zijn.

Dus niet zo...

... maar zo!
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Live Images (Productafbeeldingen), vervolg
WITRANDEN
Wat we bij "marketing foto's" ook vaak tegenkomen, zelfs als ze voor schappenplannen op een correcte,
dus "platte", manier genomen zijn, is een brede witte rand rondom het product. In folders en op
websites is dit meestal geen probleem, maar het zorgt voor een vervorming van het product in het
schappenplan en daardoor vreemd uitziende resultaten.
Voor een correcte weergave moet de afbeelding het product volledig vrijstaand weergeven. Met
andere woorden: witranden rondom het product moeten “weggesneden” worden.

Dus niet zo...

... maar zo!

TRANSPARANTIE
Bij producten die geen rechthoekige vorm hebben, krijg je te maken met nog een vraagstuk: wat te doen
met de ruimte rondom het product?
Bij presentaties op planken met een witte stelling kan je simpelweg een witte achtergrond gebruiken.
Bij gekleurde stellingen of producten die op een gaatjeswand hangen ziet dat er echter vreemd uit.
Voor dat soort presentaties biedt Retail Shelf Planner de mogelijkheid om gebruik te maken van
transparantie:

Met een witte achtergrond...
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Live Images (Productafbeeldingen), vervolg
BESTANDSFORMAAT
Retail Shelf Planner ondersteunt Live Images in de volgende grafische formaten:






JPG
PNG (inclusief transparantie, vanaf de 2015 release)
EMF (inclusief transparantie)
BMP
WMF (inclusief transparantie)

Vrijwel alle grafische pakketten ondersteunen deze formaten en ook de bekende Microsoft Office-applicaties als
Word, Excel en PowerPoint kunnen gebruik maken van afbeeldingen in deze formaten. De Live Images kunnen dus
ook voor andere doeleinden dan schappenplannen ingezet worden.



Jpg-bestanden worden zeer efficiënt opgeslagen, maar kunnen tot 25-30 keer zo groot worden zodra ze
in het geheugen van de PC ingelezen worden. Een afbeelding van 2 MB op de harde schijf, is dan zo’n
50-60 MB in het geheugen. Voor een schap met daarop slechts 50 producten gaat het dan al snel om
twee tot drie gigabytes!
Zelfs bij kleine hoeveelheden producten zal dit dus snel voor vertragingen zorgen. Voor een efficiënt
gebruik binnen Retail Shelf Planner is een bestandsgrootte van 20-50 KB bij jpg-bestanden meer dan
voldoende. U heeft dan nog steeds een goede kwaliteit op het scherm en op afdrukken, maar geen last
van een trage PC of een printer die klaagt over geheugenproblemen.



Het png-formaat ondersteunt transparantie, dus dat is het geschikte formaat voor afbeeldingen van
niet-rechthoekige producten waarbij een witte achtergrond niet volstaat. De aanbevolen afmetingen
van bestanden in dit formaat is 50-200 KB.



Jpg-bestanden die op andere systemen (bijv. Mac) gemaakt zijn, hebben nog wel eens de extensie jpeg
in plaats van jpg, waar Retail Shelf Planner naar zoekt. Het formaat is echter wel hetzelfde, dus het is
dan voldoende om deze bestanden te hernoemen.

NAAMGEVING
De koppeling tussen het product in Retail Shelf Planner en de afbeelding op de harde schijf wordt gemaakt via het
artikelnummer óf de EAN. Deze keuze wordt gemaakt via de instellingen in de Opties-dialoog.
Bij een artikelnummer of EAN van 12345, zoekt de software naar de volgende bestanden:
Voorkant

Links

Bovenkant

Voorkant
90˚ gedraaid

Links 90˚
gedraaid

Bovenkant
90˚ gedraaid

12345.jpg

12345_L.jpg

12345_T.jpg

12345_F90.jpg

12345_L90.jpg

12345_T90.jpg
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Live Images (Productafbeeldingen), vervolg
Locatie op de harde schijf / netwerk
De Live Images kunnen zowel lokaal op de harde schijf
van de PC of op het netwerk opgeslagen worden.
Via de Live Images tab in de Opties-dialoog (menu
Extra-Opties) kan de locatie (of locaties) waar de
afbeeldingen zijn opgeslagen aan Retail Shelf Planner
doorgegeven worden.
Klik op de Toevoegen knop om een nieuwe locatie toe
te voegen.
Gebruik de pijltjes knoppen rechts bovenaan de lijst met
folders om de volgorde van de folders aan te passen.



De software begint te zoeken in de eerste folder, dan in de tweede folder, etc. Het is dus verstandig
om de meest gebruikte folder(s) met behulp van de pijltjes-knoppen rechts van de lijst bovenaan te
zetten.
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Over de auteur:
Erwin Bergsma is een Nederlander met een internationale denkwijze. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de retailindustrie die in de 1980’s begon bij een regionale keten van boekwinkels in Nederland. Later werkte hij op de “Buying
& Merchandising” afdeling van Albert Heijn, Nederlands grootste levensmiddelen retailer.
Gedurende een 14-jarige carrière in consultancy, account management en marketing bij de internationale
marktinformatie specialist A.C.Nielsen bouwde hij een diepgaande kennis op van gegevensanalyse, Category
Management, winkelindeling, schappenplannen en assortiments-planning. Erwin heeft, met jaren ervaring in lokale
posities in Nederland alsmede Europese en wereldwijde marketing-functies, een brede kennis van de verschillen en
overeenkomsten in de detailhandel in grote delen van de wereld.
In 2005 begon hij Global Retail Business Solutions, waarmee hij gespecialiseerde software applicaties en consultancy
services levert aan bedrijven in de FMCG en CPG industrie.
De laatste 25 jaar heeft hij gewerkt met vele retailers en hun leveranciers, variërend van relatief kleine lokale spelers
tot grote multinationals, in vrijwel alle distributie kanalen en in een groot aantal landen. Zijn ervaring met onder
andere het levensmiddel-kanaal, drogisterijen, doe-het-zelf, gemak, groothandels, en warenhuizen geven hem een
uniek en veelzijdig inzicht in de detailhandel.
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Global Retail Business Solutions biedt vanuit de kantoren in België en Nederland 25 jaar ervaring op het
gebied van gegevens-analyse, Category Management, assortimentsplanning, winkelindeling en
spacemanagement (schappenplannen). Onze software en services worden direct en via partners aangeboden
aan klanten over de hele wereld.
In die 25 jaar hebben we gewerkt met honderden lokale en internationale retailers en hun leveranciers in Food
en Non-Food. De focus lag daarbij op de begeleiding bij de implementatie en het succesvol gebruik van
gegevens en specifieke software applicaties ter ondersteuning van hun inkoop, verkoop, marketing en
merchandising afdelingen.

Wereldwijd Hoofdkantoor
Global Retail Business Solutions
Grez-Doiceau (België)
+32-479-290.351
erwin@retailshelfplanner.com

Nederland

België & Frankrijk

Italië

GRBS NL
Hoofddorp
+31-637-198.183
fu@retailshelfplanner.com

GRBS België
Grez-Doiceau (België)
+32-488-145.084
stef@retailshelfplanner.com

GRBS Italia
Milaan
+39-335-748.3903
salvatore@retailshelfplanner.com

Zweden/Noorwegen/Denemarken Finland/Baltische Staten

Ierland

Retail Business Partner Nordic
Vaxholm (Zweden)
+46-70-553.2610
marina@retailshelfplanner.com

Tilatehdas
Helsinki (Finland)
+358-50-300.4525
heini@retailshelfplanner.com

ShelfStock
Dublin
+353-868-333.119
gerry@retailshelfplanner.com

Canada

Canada

Zuid-Afrika

MSI Canada
Calgary (Alberta)
+1-403-313-9106
richard@retailshelfplanner.com

Solutions ASO
Montreal (Quebec)
+1-514-919.8978
jp@retailshelfplanner.com

Sartor
Durban
+27-728-787.014
paul@retailshelfplanner.com

Azië

Pakistan

Zuid-Korea

MIAdvisory
Bangkok (Thailand)
+66-2-634.5498
randy@retailshelfplanner.com

Point Retail
Lahore
+92-346-786.0101
rashid@retailshelfplanner.com

RMD Solution
Seoul
+82-70-4210.2200
suhyun.kim@retailshelfplanner.com
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