
Ben jij goed 
in het telen 
van fruit?

Beste teler, 

Het is dat domme vragen niet bestaan. Maar je dacht net vast even: ‘Euhh… maar natuurlijk!’ 

En gelijk heb je. Natúúrlijk ben jij goed in het telen van fruit. Als jij al niet overtuigd bent van jezelf, hoe moeten je klanten dat ooit worden dan? 

Bij Service2Fruit zijn we dezelfde gedachte toegedaan. Wij zijn een veiling en dan net iets anders. We zijn er ook ontzettend goed in! Nergens krijg je meer inzicht in de markt, nergens anders is er meer transparantie dan bij ons. 

Service2Fruit doet niet geheimzinnig over een wisselende marktwaarde. Wij maken de voedingsketens niet onnodig lang. En we maken de handel toegankelijk voor iedereen! 

Eerlijker wordt het niet!
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En gelijk heb je. Natúúrlijk ben jij goed in het telen van fruit. 
Als jij al niet overtuigd bent van jezelf, hoe moeten je klanten 
dat ooit worden dan? 

Bij Service2Fruit zijn we dezelfde gedachte toegedaan. 
Wij zijn een veiling en dan net iets anders. We zijn er ook 
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marktwaarde. Wij maken de voedingsketens niet onnodig 
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Eerlijker wordt het niet!

Scan de QR-code hiernaast met de camera van je mobiele telefoon. 
En maak vandaag nog een account aan op ons Fresh Platform. 

  Nu tijdelijk maar liefst drie maanden gratis!
  Altijd actueel inzicht in de marktwaarde
  Altijd inzicht in álle verkochte veilingen
  Altijd alle specificaties in beeld van al je collega’s!
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