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   Door drankenhandelaars 

   Voor drankenhandelaars 

   Dankzij drankenhandelaars 

DataMasters.be nv is opgericht door de 
Federatie van Drankenhandelaars en 
eMailMasters.com. Het doel is vanuit de 
sector eindelijk zelf betrouwbare markt-
rapporten samen te stellen. 

Naast betrouwbare marktinformatie zul-
len de deelnemende drankenhandelaars 
een vaste vergoeding ontvangen van 1€ 
per HoReCa-afleverpunt. Jaarlijkse krij-
gen alle deelnemers nog een winstdeel-
name toegekend. 

DataMasters.be heeft veel troeven, 
maar faalt zonder massale deelname   
van de drankenhandelaars. Alleen zo  
worden de sectorrapporten een “must 

have” voor elke leverancier op de markt. 

Doel is de gegevens te verzamelen over de verko-
pen aan 25.000 HoReCa verkooppunten wat on-
geveer neerkomt op 1,2 miljoen HL bier per jaar, 
daarnaast moeten ook de volumes van de waters 
en de softdrink aangeleverd worden. 

De drankenhandelaars investeren steeds meer in 
hun drinkcenter, waardoor ook die omzet belang-
rijker wordt. Daarom wil DataMasters.be ook dat 
verkoopkanaal opnemen in de marktrapporten. 

DataMasters.be zal anonieme On-Trade 
volumes omzetten in bruikbare markt-
rapporten en die op een 100% veilige 
manier commercialiseren in de sector. 

Door drankenhandelaars 

Dankzij drankenhandelaars 

Voor drankenhandelaars 
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 Wat houdt U tegen om ook deel te nemen en uw 
data op een 100% veilige en anonieme manier 
aan te leveren ?  

Unieke voordelen van het DataMasters systeem: 

 Eenvoudig systeem 

 De marktrapporten zijn 100% anoniem 

 Aanleveren data in eenvoudig Excel-bestand 
met anonieme volumes per postcode 

 Gegarandeerde opbrengst van 1 €/poc/mnd 

 Extra vergoeding via winstdeelname 

 In overleg met gehele drankensector 

 Duidelijke afspraken in een charter 

 Individueel contract met elke deelnemer 

 Reeds meer dan 17.000 HoReCa verkooppun-
ten in databank : anonimiteit gegarandeerd 

Aarzel niet langer en doe mee. Vandaag nog. 

 

Tel.+32 495 525555 

Fax +32 11 662557 

info@DataMasters.be 

http://www.DataMasters.be 



Elke leverancier wil verkoopcijfers hebben. Door 
het groot aantal distributeurs is dat complex. 

DataMasters.be heeft de oplossing : de dranken-
handelaars bezorgen maandelijks een Excel met 
anonieme HoReCa-volumes (zie hiernaast). 

De marktrapporten zijn geblindeerd, omdat de 
totalen steeds info van minstens 3 distributeurs  
of verkooppunten bevatten. Meestal is dit per 
postcode, maar in dunbevolkte streken moeten 
postcodes samengevoegd worden. 

DataMasters.be wil voldoen aan de vraag en zal 
meerdere marktrapporten per jaar opstellen en 
commercialiseren. 

Om kwaliteitsvolle rapporten te maken, moeten 
we informatie krijgen over voldoende verkoop-
punten. Ons doel voor 2016 is : 

 25.000 HoReCa verkooppunten 

 100.000 HL volume bier per maand 

Begin 2016 hadden we al 17.000 verkooppunten. 

Het is dus belangrijk dat ook U als drankenhan-
delaar mee doet voor 2016. 

U krijgt onmiddellijk een vergoeding van 1€ per 
maand per geleverd HoReCa verkooppunt. 

Wanneer we de marktrapporten kunnen com-
mercialiseren, zal de gerealiseerde winst ver-
deeld worden over de drankenhandelaars a rato 
van hun HoReCa verkooppunten. 

Gegevens van drinkcenters zullen evenwaardig 
vergoed worden. 

 0 % risico 
 

Benodigde tabel 1 : Anoniem totaalvolume per postcode 

Benodigde tabel 2 : Productaanwezigheid per anoniem verkooppunt per postcode 

 100 % rendement 


