LENTE / ZOMER ‘17

SOFTIJSMINIMAG VOL TRENDS, CONCEPTEN & INNOVATIES
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Iedereen blij

Dit is Nic

Met het stijgen van de temperaturen, stijgt ook de vraag naar ijs.
Hoe beter het weer, hoe blijer je wordt van ijs. En het allerblijst
word je natuurlijk van vers getapt softijs. Als consument, en nog
meer als verkoper. Je kunt er immers heel veel extra klanten mee
trekken. Met softijs is het serieus leuk zakendoen.

Nic is de softijsmeester van Nederland.
Je steun en toeverlaat om van je
softijsverkoop een feestje te
maken. Nic pakt alles zeer serieus
aan (met het beste van Frusco
en Frisiana) en
brengt het
graag met een
beetje fun.

Hier is je verse softijsinspiratie
Om het zakendoen nog leuker te maken, is er deze nieuwe
editie van Serious Fun, je halfjaarlijkse bron van verse
softijsinspiratie. Ontdek hoeveel er kan. Hoe softijs je (nog)
meer plezier en omzet kan opleveren. Alles om er een schitterend
ijsseizoen van te maken.

Zie hoeveel meer er kan
Zie hoe je het aantrekkelijker maakt voor kinderen. En hoe je
meer rendement uit je terras haalt. Maar ook de trends van 2017,
verfrissende shakes, softijsmasterclasses en Squeezy, dé innovatie
voor peuters en kleuters die gek zijn van softijs. Een softijsje maakt
van elke dag een feestje. We wensen je een hele
lange, getapte zomer!

Er is geen softijsvraag d
ie
Nic niet k
an bean
twoorden

02

NICICE.NL

03

Tips & tricks
van de softijsmeester

Noem een radartoren een kleuterijsje
Met softijs verkoop je naast een versbeleving voor een groot deel lucht. Een luchtopslag van 80% is ideaal en geeft je ijs een droge uitstraling en veel volume. Het voorkomt dat je te veel portioneert. Maar ook in de figuurlijke zin kan lucht
leiden tot meer omzet. De ijsmeester: “Noem het kleinste ijsje
een ‘kleuterijsje’. Een kind van zes wil geen kleuter zijn, dus zal
altijd het grotere en duurdere ijsje willen bestellen.”

De zomer staat weer voor de deur! En
voordat je machine weer op volle toeren
draait, kan jij je kennis over softijs naar
een hoger niveau tillen. Nic, de softijsmeester, organiseert daarom geregeld
workshops om ondernemers te inspireren
met tap-tips, trends en allerlei manieren
om meer winst te halen uit je softijs.

Meer waarde,
meer winst
Van kostprijscalculaties tot strategieën voor meer rendement. Tijdens een workshop in Nieuwegein
passeerden allerlei tips en tricks de
revue: Plaats je ijsmachine met het
front naar de klant. Softijs draaien in
het bijzijn van je klanten zorgt voor
15% meer omzet. En verkoop ijsjes
die een hogere kassa-aanslag genereren; met vers fruit maak je van
softijs zo een ijscoupe.
Hier kun je met gemak drie
à vier euro voor vragen.

De Premium shake
Het summum van de milkshakes: de Premium shake. Tijdens de workshop presenteerde
de softijsmeester deze easy-to-make kwaliteitsmilkshake. “Denk dan bijvoorbeeld aan onze
zomerse variant, de Lemon Sunshine, met sinaasappelsap, citroentopping en een crunch
van chocolade. Omdat sinaasappelsap zwaarder is, gaat de milkshake drijven op het verse
sap”, vertelt de ijsmeester. “Dat ziet er niet alleen mooi uit, dat is een totaalbeleving.”

Poeder of vloeibaar?
Poedermix of vloeibare ijsmix? Tijdens de workshops
worden de verschillen toegelicht. “Als puntje bij paaltje
komt, is het maar net wat voor de ondernemer het
beste werkt”, vertelt de softijsmeester. “Poedermix
is langer houdbaar en neemt minder ruimte in
beslag. Maar vloeibare mix is een constant
product met minder handelingen.
Iedere mix heeft zijn eigen smaak
en mondgevoel.”

Ook geinteresseerd in een workshop van de ijsmeester?
• Luchtopslag-/rendementsen winstberekeningen
• Verschillen tussen en eigenschappen
van diverse typen softijsmix

• Portionering en taptraining
• Hoe verleid je de klant tot een aankoop
met een hogere kassa aanslag
• Trend, inspireren en recept ideeën
Meld je dan gratis aan op:
nicice.nl/workshops
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het punt van beginnen.
Het ijsseizoen van 2017 staatvropagen: wat zijn de trends
de Hoogste tijd om ons af teten ijs?
en hoe komt u goed beslagen

De premiumshake
De premiumshake gaat het dit jaar
helemaal maken. Deze ambachtelijke
milkshake van vers softijs en verse melk,
plus topping en verrassingsingrediënt met bite,
is een prima toevoeging aan uw assortiment.
De klant is graag bereid iets meer te betalen
voor een shake die met passie en eerlijkheid
wordt gemaakt. Tip: kies komende
zomer voor een frisse sunshine
premiumshake (zie hiernaast)!

Lekker (en)
actueel!
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VOOR SUCCES

Verras de klant met nieuwe,
actuele smaken! Zoals een topping
van cheesecake of gezouten karamel.
Of een garnering met frambozenparels, stroopwafelstukjes, choco crunch
of Oreo. Met deze smaken
komt u in 2017 prima
voor de dag. Dat doet
u ook met een verrukkelijke fruitcocktail van
topkwaliteit vruchten
op
dikke siroop. Tip: zet een
cocktail van softijs,
abrikoos en honing op de
kaart. Succes verzekerd!

Vers en
ambachtelijk
Softijs wordt voor het oog van de klant bereid.
Dit zorgt voor een ambachtelijke versbeleving
bij uw klanten. Die beleving wordt nog groter
met vers fruit als topping. Vers en ambachtelijk zijn echte horecatrends. Daarnaast is er
ook veel vraag naar ‘gezond’. En wat is er nu
gezonder dan vers fruit?

RECEPT

Wees creatief
Door softijs te verkopen, bent u al onderscheidend
bezig. De concurrentie van de retail ontbreekt.
Zo profiteert u al snel van aantrekkelijke marges.
Maar let op: creativiteit wordt beloond. Door te
variëren met toppings en siropen maakt u al snel
het verschil. Zo worden die marges alleen nog
maar hoger!

DIT HEB JE NODIG

•60 gr melk
•150 gr softijs
•120 cc (vers) sinaasappelsap
•40 gr citroentopping
•15 gr mix choc
•20 gr slagroom
•Schijfjes citrusfruit
(sinaasappel, citroen of limoen)
•Verse munt

ZO MAAK JE ’M
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Doe melk in een mixbeker.
Voeg softijs, topping en
mix choc toe. Meng alles kort
met een lepelmenger of blender. Giet de sinaasappelsap
in een glas en giet de milkshake er vervolgens boven op.
Maak af met slagroom, mix
choc, fruit en munt. Serveer
en zie je klant shinen!
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Volgens Nico is het terras een essentiële succesfactor in de verkoop van je
softijs: “Er gaat niets boven het nuttigen van ijs op een mooi terras. Vooral
naar de zomer toe zorgen wij dat het
er strak bijstaat. Aankomende zomer
gaan wij voor de olijfbomen en Franse
stoeltjes. Niemand bestelt namelijk
een coupe op een terras wat er niet
uitnodigend uitziet.”

Experimenteer met
nieuwe smaken en
toppings. Maar zet je 		
klassiekers nooit
opzij, want disco-dip
en nootjes raken
nooit uit de mode.
Zorg voor een
uitnodigende winkelgevel; verkoop begint
immers bij de voordeur.

IJskoud
de beste

Maak niet alleen zichtbaar dat je softijs
verkoopt, investeer
ook in goede fotografie
van je ijs. Dit voegt
waarde toe en het
prikkelt tot verkoop.

Lekkermakende
beeldschermen
Koemans Snacks&Broodjes:
een cafetaria-lunchroom-bar
en ijshotspot vlakbij de
Haagse duinen. Eigenaar Nico
Koemans haalt het meeste
rendement uit zijn softijs door
up-to-date te zijn met
behulp van de nieuwste
trends, en trouw te blijven aan
de klassiekers. Want
zeg nou eerlijk, er gaat
toch niets boven softijs met
disco-dip?
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Bij Koemans smelten softijs, klassieke toppings
en nieuwerwetse garneringen samen tot een
shake van het nieuwe en het oude. Volgens Nico
bestellen ouders er softijs met klassieke toppings
en vragen kinderen juist naar de nieuwe smaken:
“Jongeren zijn vernieuwender en willen kleur.
Al op het terras presenteren we daarom met
tafelkaarten onze softijs, milkshakes, sundaes en
coupes. Met maar liefst 26 verschillende smaken
en meerdere toppings, zoals kersen, choco crunch
en disco-dip, zit er voor iedereen iets tussen.”

“Er gaał

“Zelfs kwaliteitssoftijs heeft soms wat
hulp nodig”, vertelt Nico. “We hebben
beeldschermen hangen in de zaak die
gasten prikkelen met pakkende foto’s.
Ik laat geregeld nieuwe beelden maken
van ons softijs. Zichtbaarheid is namelijk
uiterst belangrijk. Zo herinner je mensen
aan je softijs, dat is al het halve werk.”

NICICE.NL

‘Een hoorntje terwijl
u wacht?’ Bied softijs
altijd aan als een extra
verkoop, wij merken dat
we dan meer ijs verkopen.

niets

boven het
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Squeeze it!
Nieuw: de Squeezy, een knijpzakje met softijs

Knijpzakjes voor kinderen zijn razend populair. NIC introduceert
daarom de Squeezy, een knijpzakje voor softijs. Makkelijk vulbaar, knoeiproef en verkrijgbaar in 6 vrolijke varianten.

Trendy en afwasbaar
Bovendien is het ‘knijpzakje’ met dop een echte
trend aan het worden. Het is niet alleen gemakkelijk,
maar ziet er ook nog eens leuk uit! NIC biedt zes
verschillende Squeezy’s aan. Elke uitvoering is bedrukt
met vrolijke dierfiguren. De knijpzakjes zijn vaatwasbestendig en herbruikbaar. Uw klanten kunnen ze dan
thuis vullen, bijvoorbeeld met yoghurt of een fruithapje. Zo wordt elke Squeezy een collector’s item voor
kids, waar ze graag voor terugkomen in uw cafetaria
of ijssalon!
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De Squeezy verschijnt in
6 vrolijke varianten om
te verzamelen

De Squeezy biedt aantrekkelijke
marges voor de ondernemer
(bij een adviesprijs van 1,75 euro)
Maak de Squeezy nog
feestelijker door aardbeientopping of knetterdip toe
te voegen

Open de zip-lock
aan de onderzijde
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De Squeezy heeft een
volume van 130cc, goed voor
50 tot 60 gram softijs.
U kunt de knijpzakjes heel
gemakkelijk zelf vullen. Aan de
onderzijde van elke Squeezy zit
een hersluitbare opening,
een zogenoemde ‘zip-lock’.
Het vullen van een
Squeezy gaat
in 4 stappen:

Draai de dop op
het Squeezy-zakje

De Squeezy is knoeiproef:
ijs eten voor peuters en
kleuters zonder morsen

De Squeezy is vaatwasmachine bestendig: ouders
kunnen het knijpzakje
hergebruiken

Peuters en kleuters hebben meestal genoeg aan 50 tot 60 gram softijs.
Tot nu toe adviseerde NIC deze hoeveelheid voor een kinderhoorntje.
Maar er is iets nieuws op de markt: de Squeezy. Hierin past precies
dezelfde hoeveelheid softijs. Met dit knijpzakje kunnen kinderen
in hun eigen tempo en ‘lekvrij’ van het softijs genieten. Knijpen en
zuigen gaat voor hen makkelijker dan het ‘lepelen’ of happen van
softijs. Dat is óók goed nieuws voor hun ouders, want met een
Squeezy wordt er niet of nauwelijks ijs gemorst.

Vul in 4 stappen!

De voordelen
op een rij

Sluit de
zip-lock

1
Vul de Squeezy tot
aan het streepje
met softijs
NICICE.NL
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Maak de zomer
serieus leuker
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Nic Nederland
Softijsproeflokaal
(0182) 63 74 16

Coenecoop 27
2741PG Waddinxveen

sales@nicice.nl
www.nicice.nl

