
„

go2market geeft ons als leverancier inzicht in de mate waarin 
de consument het product waardeert, of de verpakking klopt 
en of de prijs-kwaliteitverhouding in orde is.

– Ben Bekhuis, Head of Sales van Heihoef Pork

„

go2market en Oost NL helpen u de Duitse food retail binnen te komen

go2market stelt u in staat om producten te zien 
door de ogen van de consument. Uw product wordt 
kosteneffectief getest in een echte marktomgev-
ing, waardoor u waardevolle inzichten en directe 
feedback krijgt. Dit stelt u in staat om uw producten 
specifiek af te stemmen op de behoeften van rel-
evante doelgroepen en vergroot de kans dat uw 
producten succesvol zullen zijn op de markt.

1E VERJAARDAG KEULEN

go2market heeft een uniek real-life 
marktonderzoeksinstrument ontwikkeld 

dat werkt met stationaire supermarkten en 
echte consumenten die de socio-demografie 

van het respectievelijke land vertegenwoordigen.

Het panel telt tot 1.500 leden in Oostenrijk en 3.000 
leden in Duitsland.

„

„

Ik ben erg blij en tevreden met de professionele samenwerking met  
Go2Market. De inzichten van het marktonderzoek zijn nuttig en de  

organisatie rond de hele pilot verliep soepel en ongecompliceerd.
– Gijsbert Bos van SmokedEggs
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Voor een maandelijks abonnementsgeld van on-
geveer €15 ontvangen go2market leden €55 aan 

shoptegoed, dat ze digitaal kunnen besteden door 
producten te scannen via een smartphone app in 

de go2market winkel. Door het beantwoorden van 
enquêtes kunnen leden hun tegoed verder uitbreiden. 
Onze leden vertegenwoordigen de socio-demograf-

ische doorsnede van het betreffende land.  
 

Na de aankoop wordt elke klant online geënquêteerd 
over de verpakking, de tevredenheid en de theore-

tische heraankoop van de producten. 

PRODUCT TESTERS HOW IT WORKS
Aanmelden als lid

Wacht op een uitnodiging

Bevestig lidmaatschap 

Ga winkelen in de winkel 

Producten evalueren

1.

2.

3.

4.

5.

Verklarende video CLICK 
HERE

YOUR 
ADDED 
VALUE

Uw product wordt gepresenteerd in de eerste testsupermarkt
Deelname op uw eigen voorwaarden en timing, en geen bijkomende “Lis-
tungsgebühren”.

Meer dan 4.500 potentiële nieuwe klanten
Onze producttesters maken rechtstreeks kennis met uw product en kunnen het 
kopen via andere retailkanalen.

PR-Mogelijkheden
Benut van onze marketing op sociale media, aanwezigheid op televisie, in 
vaktijdschriften en andere publicaties.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcleverclover.vc%2Four-startups%2Fneoh%2F&psig=AOvVaw0-wWjwM559w-NZr133C24O&ust=1626963404678000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCPjpvZCt9PECFQAAAAAdAAAA-
ABAX

LOCATIONS
Liniengasse 11•1060 Wien•Oostenrijk

Aachener Straße 519•50933 Köln•Duitsland

JOCHEM WOLTHUIS
Oost NL / GO4EXPORT – Agrofood Makelaar
jochem.wolthuis@oostnl.nl

JOHANNA GÄRTNER
go2market – Sales NL
E: johanna@go2market.de
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https://go2marketgmbh.sharepoint.com/:v:/s/Go2MarketGmbH/ETN286hKvexLj8NFXcfQbW4BdHG8NaZplVO_QifLS0zmKQ?e=RAww1X
https://www.google.com/maps/place/go2market/@48.1930661,16.3443321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476da963bfdb7785:0x279d215e1bdb2682!8m2!3d48.1930661!4d16.3465208
https://www.google.com/maps/place/go2market/@50.9369327,6.8968882,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bf25334f370aef:0x7d680c81428abede!8m2!3d50.9369664!4d6.8990783

