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BEWAAREXEMPLAAR

Gelukkig
nieuwjaar!
Beste relaties van
TTP Concepts,
Het nieuwe jaar is begonnen! Wij
hopen dat het jaar 2018 heeft gebracht wat u een jaar geleden rond
deze tijd in gedachten had.
De wereld rondom veranderde de
laatste 10 jaar in recordtempo, de
wereld zal de komend 10 jaar in
minimaal het zelfde tempo blijven
veranderen. Om die veranderingen
bij te kunnen benen maar ook te
kunnen blijven integreren in onze
dagelijkse manier van werken, plannen we met grote regelmaat hoe we
dit bij TTP Concepts kunnen verzorgen en ook weer borgen.
1 a 2 maal per jaar geven we onze
visie hierop en brengen we ook
onze plannen naar de markt waar
we in dat nieuwe jaar op zullen
focussen.
In dit document geven wij belangrijke
informatie over voorwaarden en
prijzen. Bewaar dit document!

“

Success is no accident. It is hard
work, perseverance, learning,
studying, sacrifice and most of
all, love of what you are doing or
learning to do.

Rachid Toub

Commercieel Directeur
Vanaf 2 januari start Rachid Toub nieuw als
commercieel directeur bij TTP Concepts, en
wordt eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen TTP Concepts.
Komende van een van de grootste IT bedrijven in de wereld, verantwoordelijk voor
sales, teams en projecten gaat Rachid aan
de slag met het team van TTP Concepts om
ons naar een ‘’3.0’’ versie van het bedrijf te
brengen.

V

anaf 2 januari start
op de binnendienst
Berkel-Enschot Lieke
van Haren. Zij komt het proactieve binnendienst team
versterken en daarmee is deze
afdeling ook weer op volle
sterkte.

E
WIE
WAT
WAAR

ind 2018 namen we
afscheid van Patrick
Lapien, zijn functie wordt
gezien de wijzigende manier
van werken voor de komende
jaren niet opnieuw ingevuld.

W

ie binnen
TTP Concepts
Vepabins allemaal
wat verzorgt treft u via onderstaande link aan naar onze
Wie Wat Waar 2019:

Rek in bestaande relaties in de breedste
zin van het woord: klanten – leveranciers
Sustainability / duurzaamheid versterken
als bedrijf en met de merken
Out of the box denken, hoe benaderen
we samen met onze klanten op vernieuwende en vooruitstrevende wijzen de
consument.
Nieuw ultra modern I.T. systeem op het
gebied van data management en de inzet
daarvan richting relaties.
Het verkennen, opzetten en uitbouwen
van de mogelijkheden op het gebied van
segmenteren en personaliseren

Net als elke onderneming is het
belangrijker te focussen op een
aantal strategische punten in plaats
van te schieten op van alles en nog
wat. Hierbij kijken we vooral naar de
volgende aandachtspunten

FOCUS
GEBIEDEN

Verdere invulling geven aan de 11
werelden binnen TTP Concepts
Bovenstaande gebieden van focus staan
los van de kernwaarden TTP Concepts
die we door de jaren heen hebben opgebouwd. Denk daarbij aan al onze service
mogelijkheden als per stuk leveren, lage
franco leveringen in de mix van de merken, een sensationele merken portefeuille,
I.T feeds, logistiek doordacht, altijd bereikbaar, in het betere segment van de markt
opererend met moderne concepten,
personeel beschikbaar in vele facetten
van het vak, van verkoop professionals tot
marketing deskundigen van IT wizkids tot
logistieke specialisten.
Dit alles onder de noemer TTP Concepts
Buying Profit Selling Pleasure.

T

RENDS IN MATERIALEN EN
KLEUREN nieuwe service van TTP
Concepts in 2019

In samenwerking met Jeanette Bos zullen
we in 2019 een service aanbieden die
trends in de markt en beurzen wereldwijd
volgt op het gebied van thema’s, kleuren,
materialen en vormen.
https://inspirational.style/welcome/

W

e gaan u sowieso
zelf regelmatig op de
hoogte houden van
wat er op dit gebied gebeurt in
de wereld. Tevens heeft u de
mogelijkheid een membership
aan te vragen U kunt zelf kiezen
tussen 6 (€ 180,00) en 12 maanden (€ 300,00) en zo volledig op
de hoogte te zijn om de keuzes
van uw collecties beter te kunnen bepalen onderbouwd met
de nieuwste Trends (inmiddels al
aan het werk voor 2020)

B

eurzen en events TTP Concepts
Zonder beurzen geen introducties !!!

Ook al kunnen we heden ten dagen nagenoeg alles digitaal. NIETS gaat boven
regelmatig persoonlijk contact. TTP
Concepts zal in 2019 ook hier de weg
bewandelen waarbij een combinatie van
eigen events, nationale en internationale
beurzen en uiteraard bezoek ‘’aan huis’’
de combinatie geeft van digitale geïnformeerd worden en die persoonlijke touch.

E

vents eerste half jaar op 28 januari en 19 maart in Berkel-Enschot
onder de vlag de Verdieping

Nationaal Spotlight voor-najaar 2019
Trademart Brussel voor-najaar 2019
Internationaal Maison & Objet Parijs
voor- en najaar 2019
https://mom.maison-objet.com/en
Ambiente Frankfurt
https://ambiente.messefrankfurt.com/
frankfurt/en.html
Chicago Housewareshow
https://www.housewares.org
Salon del Mobile Milaan
https://www.salonemilano.it

D

ownload hier het beursoverzicht

E
D

en opvallende categorie een van de
werelden TTP Concepts uitgelicht

e groei van de populariteit van grillen
betekende voor TTP Concepts dat dit
een goed moment was om de grillmarkt in te stappen. Spijt hebben we dan ook
zeker niet.
TTP Concepts wil er voor de liefhebber zijn
die grillen als een serieuze culinaire hobby
ziet. Daarom zijn ze samenwerkingen aangegaan met verschillende merken waar kwaliteit
voorop staat. Op deze manier kunnen ze zich
onderscheiden van de grill voor beginners.
Vuur uit de Benelux
Omdat TTP Concepts grillen zo serieus
neemt, werken ze samen met verschillende
kwaliteitsmerken. Zo is Rösle een bekende
speler in de Benelux. Het uitgebreide assortiment kook- en keukenaccessoires zorgt voor
leuke details op ieder feest, zoals een pizzasteen.
Net als Rösle is ook Outdoorchef een bekende speler in de Benelux. Zij richten zich
vooral op barbecues en spelen in op de milieumaatregelen. Door een tunnelsysteem is
het mogelijk om een steak anders te garen
dan vis.
Kwalitatief grillen buiten Europa
TTP Concepts kijkt verder dan Europa. Het
Australische Everdure en Amerikaanse Arteflame zorgen voor een diverser assortiment.
Zo heeft Arteflame een ronde vorm waar
je samen met vrienden omheen kunt staan.
Everdure is de Apple onder de barbecues.
Met hun onderscheidende gas- en houtskoolbarbecues werken ze samen met de drie-Michelin sterren chef Heston Blumental, bekend
van Masterchef Australië. Niet in de laatste
plaats heeft TTP Concepts ook Jamie Oliver
in de stal, wellicht de bekendste global kok
van allemaal.

V

oor al uw BBQ en meer vragen benader
onze specialist Wilma Beukema. Zij is
onze encyclopedie op outdoor gebied
wilma@ttpconcepts.nl

De BBQ sensatie en
introductie 2019 :
Everdure the 4K

BBQ

uitgelicht

‘’Outlet’’ kansen met TTP Concepts :
Net als elke groothandel heeft ook TTP
Concepts het fenomeen outlet. Bij outlet denkt
men wellicht automatisch aan uitlopende - of
oudere artikelen. Dit is zeker niet helemaal
waar. TTP Concepts heeft een behoorlijke
lijst met kansen verdeeld over al haar merken
bestaand en uitgaand, waar u tegen ster
gereduceerd tarief fraaie acties en activiteiten
in de breedste zin van het woord
kan halen. Voor folders, BtB aanvragen,
evenementen, goodie bags, een paar maanden
uitverkoop op locatie en een 100 andere
redenen om met een extra voordeel iets in
te kopen. Vraag het ons en wij zorgen voor
passend aanbod en de juiste voorwaarden om
ook hier een succes van te maken. Mail uw
aanvraag naar onze specialist op creatief en
activiteiten gebied sjoerd@ttpconcepts.nl

BOODSCHAP 2019
TTP CONCEPTS – VEPABINS

I

nternet reuzen op de loer, al jaren aan
een stuk omvallende winkels, groener moeten denken, met data spelen
en data managen, gele hesjes, roepende
presidenten, Brexit, out of the box kansen zijn er overal, privacy, chatboxen die
je helpen, de kracht van goede content,
voice search en ordering, de kracht van
lokaal, nog zo veel kansen met social
media, persoonlijke touch, personaliseren,
energie keuzes, de ban van wegwerpplastic, toenemende file druk, minder
voedselverspilling, Nederlandse tradities,
Foodboxen groei, user experience, optimalisatie voor mobiel, …………………..

K

ortom zo veel bedreigingen zo veel
kansen, TTP Concepts helpt u in
het nieuwe jaar ook weer graag
verder om die kansen te verwezenlijken,
een beetje bij te dragen aan uw succes
met ons succes en te blijven omdenken in
een wereld volop in beweging.

B

edenk dat in een week maar liefst
168 uur zitten, hoe verdeel je die,
hoe pak jij je week aan, een bekende tactiek van aanpak is deze te verdelen in 2 cirkels van elk 28 punten van
6 uur. In cirkel 1 hoe je je huidige tijd
verdeelt (verdeelt over
1) persoonlijke verzorging in de breedte
zin van het woord
2) je werk week
3) overige activiteiten.
De tweede cirkel van 28 punten van 6 uur
deel je in met je ideale tijdspanne, voila
weer een tool op weg naar nieuw succes.

Nieuws voorjaar 2019:
In deze map treft u per merk de nieuwe introducties aan, en andere zak- DOWNLOAD
en relevant met nieuws voorjaar 2019.
Totaal overzicht is hier te downloaden
Prijswijzigingen 2019:
belangrijk voor uw administratie, inkoop en betaling facturen vanaf 0102-2019
Totaal overzicht is hier te downloaden
Merkenoverzicht 2019 :
In dit overzicht zijn te downloaden de gegevens nieuw per merk voor
wat betreft SS 2019 (voorjaar 2019) over verschillende hoofdstukken als
foto/ catalogus, enzovoorts.
Totaal overzicht is hier te downloaden;
Prijswijzigingen onderdeel FEEDS :
Werkt u met een van de TTP Concepts feeds dan zullen de prijswijzigingen automatisch doorberekent worden vanaf 01-02-2019.
Uiteraard blijft het essentieel dat u aan uw zijde van de systemen zorgt
dat de inkoopprijzen matchen per SKU met de inkoopprijzen zoals we die
aan u doorgeven.
Voor hen die met feeds werken en een en ander nog op een andere
manier aan geleverd wensen te hebben, graag bericht aan
theo@ttpconcepts.nl
Leveringen in 2019 :
Voor wat betreft leveringen veranderd er in 2019 het volgende :
De franco ordergrens in de mix van onze merken zal worden opgetrokken
naar € 500,00 netto inkoop
Een order onder deze franco gren, krijgt administratiekosten van € 25,00
Onder voorwaarden is het voor al onze klanten mogelijk per stuk te
bestellen. Dit heeft als doel dat u makkelijk met onze merken en alle
SKU’s kunt omgaan, eenvoudig artikelen kan uitproberen, enzovoort …….
Het grootste voordeel is dat we samen beter in een flow zitten qua orderen, cash flow, betalen, omloop snelheid en andere rotatie indicatoren.
Kortom dus liever elke week/ 2 x in de week een order van + € 500,00
dan eens in de x weken een order en vervolgens horen we langere tijd
niets meer. Deze werkwijze is er met name op gericht orderstromen
op gang te houden en het succes verder te vergroten.
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Fulfilment 2019 :
Dienstenprijslijst voor dropshipment en fulfilment
leveringen TTP Concepts 2019.
Zoals bij de meeste klanten bekend bieden wij
scala van mogelijkheden op het gebied van dropshipment/ fulfilment. Nagenoeg alle samenwerkingsopties zijn daarbij mogelijk. Mooiste is dat TTP
Concepts/ Vepabins hierbij een mogelijkheid biedt
uw sales power en verkoopschaal te vergroten tegen
een tarief zeer scher in de markt. Voor 2019 bieden
wij het volledige fulfilment traject aan (van artikelen inlezen/ aanhalen/ mailorder proof verpakken/
coderen en op locatie afleveren) voor de prijzen die
u per land en/ of optie in onderstaande link aantreft.
In dezelfde sheet treft u ook de informatie aan hoe
we tot een en ander komen. Let op de fulfilment service TTP Concepts is een service aan u als klanten
tegen een kost neutrale calculatie, doe er uw voordeel mee.
Diensten prijslijst 2019 is hier te downloaden;
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