Nieuw akkoord tussen Greenyard Fresh en Carrefour België
Sint-Katelijne-Waver, België, 19 april 2018

Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) kondigt aan dat Greenyard Fresh en Carrefour België op
18 april een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend hebben onder de naam ‘First-In-Fresh’.
Hierdoor wordt de reeds lang bestaande samenwerking tussen beide partijen verder versterkt.
De nieuwe samenwerking houdt de logistieke bundeling in van verschillende productcategorieën
waarbij meer dan 1.500 verse producten (vlees, vis, bereide maaltijden enz.) toegevoegd worden
aan het al bestaande groenten- en fruitgamma dat Greenyard Fresh aan de partnerfranchisenemers van Carrefour levert.
Frequentere leveringen, kleinere bestelhoeveelheden, kortere besteltermijnen en een
commerciële dynamiek zijn de belangrijkste voordelen die de partner-franchisenemers van
Carrefour zullen ervaren wanneer ze gebruik maken van het ‘First-In-Fresh’ logistiek platform.
Deze operatie wordt uitgevoerd vanuit een nieuw distributiecentrum dat hiertoe werd gebouwd
op de Greenyard site in Sint-Katelijne-Waver en zal voor de start van de zomer operationeel zijn.
De belevering van meerdere verse producten aan de partner-franchisenemers van Carrefour zorgt
voor een efficiëntere belading van de vrachtwagens, wat ook de ecologische voetafdruk ten goede
komt. De kortere besteltermijnen zorgen op hun beurt voor een optimaler voorraadbeheer, wat
tot minder afval in de winkels leidt.
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen:
Investeerders & Financiële Pers

Media & Trade Press

Carl Peeters, COO
+ 32 15 32 42 69
carl.peeters@greenyard.group

Nancy Goovaerts, Corporate Communications
+32 15 32 42 96
nancy.goovaerts@greenyard.group

Kris Kippers, IR
+32 15 32 42 49
kris.kippers@greenyard.group

Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten en substraten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt
efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties,
operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke,
snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt meer dan 9.000 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de
relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ongeveer
4,25 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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