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68%

95%

van de consumenten kijkt 
bij aankoop naar de impact 
van hoe en waar voedsel is 
geproduceerd

van marketingmanagers is 
van mening dat transparantie 
een belangrijke motor voor 
merkwaarde zal worden

van de adviesbureaus is ervan 
overtuigd dat blockchain-
technologie tegen 2023 
mainstream zal worden



Het 
vertrouwen 
van de klant 
in voedsel 
vergroten

Traceerbaarheid en transparantie

Merkloyaliteit opbouwen

De perfecte differentiator

Consumenten worden steeds meer 
‘duurzaam bewust’
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Het is steeds belangrijker geworden om precies 
te weten waar, wanneer, door wie en wat er 
betrokken was bij het produceren van voedsel om 
weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen. 
Trends tonen aan dat consumenten meer willen 
weten dan alleen de voedingsinformatie: ze willen 
weten waar het voedsel vandaan komt, wanneer het 
is gekweekt en hoe.

Consumenten hebben nu meer dan ooit talloze opties als 
het gaat om waar ze hun eten kunnen kopen. Met zo’n 
concurrerende voedingsindustrie is merkdifferentiatie 
belangrijk om voorop te blijven bij aankoopbeslissingen.

Sommige producten hebben geen duidelijk merklabel, wat 
betekent dat bedrijven een andere manier nodig hebben 
om zich te onderscheiden. Zo is bij vleeswaren vaak niet 
duidelijk wie de producent was, laat staan de boer.

Transparantie en transparantie

De perfecte differentiator

1

2



Naarmate systemen voor de traceerbaarheid 
van voedsel geavanceerder worden, zouden 
producenten en detailhandelaren ook in staat 
moeten zijn om waarde uit deze veranderingen 
te halen. De financiële en logistieke uitdaging die 
de koper opwerpt en de vraag van de consument 
naar strengere normen, biedt ook kansen om de 
affiniteit te vergroten door het vertrouwen van de 
consument, nieuwe markten te betreden en de 
merkwaarde te verbeteren.

Merkloyaliteit opbouwen3

van de consumenten is eerder loyaal aan merken 
die zich inzetten voor volledige transparantie.94%

De mogelijkheid om investeringen in 
duurzaamheidsprojecten te communiceren naar de 
eindgebruiker, maakt het mogelijk om er volledig van te 
profiteren. Recente trends laten zien dat consumenten 
steeds meer ‘duurzaam bewust’ worden en hun 
koopgedrag daarop aanpassen.

Consumenten worden steeds meer 
‘duurzaam bewust’
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van de 
consumenten 
is bereid meer 
te betalen voor 
producten die 
totale transparantie 
garanderen

73%
De toenemende vraag van consumenten 
naar meer informatie betekent dat bedrijven 
transparanter moeten zijn.

Wanneer consumenten en partners in de 
toeleveringsketen weten dat merken transparant 
zijn over de kwaliteit en oorsprong van hun voedsel, 
bouwt dit merkwaarde en vertrouwen op, 
waardoor differentiatie ontstaat.

Steve Jobs verkondigde beroemd:
“Een merk is gewoon vertrouwen”.

De behoeften van de consument 
evolueren



Vertrouwen is de basis van de wereldwijde 
voedselvoorzieningsketen. We willen weten 

dat het voedsel dat we eten veilig, ecologisch 
en ethisch verantwoord is

“
“



Kwaliteitslabels die niet door technologie worden 
ondersteund, leveren niet het bewijs dat consumenten 
nodig hebben om het verhaal dat ze brengen volledig 
te vertrouwen. Hoewel kwaliteitslabels van oudsher 
een hogere prijs konden rechtvaardigen, eisen 
consumenten nu toegang tot meer informatie.

Het initiatief is tot nu toe het populairst gebleken 
in China - waar het al gebruikelijk is dat shoppers 
QR-codes scannen, gevolgd door Italië en Frankrijk, 
waarbij sommige mensen wel tot 90 seconden 
besteden aan het lezen van de herkomstinformatie

Bedrijven gaan verder dan 
kwaliteitslabels

Millennials kopen 
minder, maar kopen 
betere producten voor 
hun gezondheid en voor 
de planeet

Scan voor 
traceringsvoorbeeld

“

“



Voedselvertrouwen 
creëren met Unova

Een digitale voedselvoorzieningsketen 
aangedreven door blockchain maakt volledige 
transparantie mogelijk, zodat consumenten, 
retailers, fabrikanten en leveranciers allemaal 
vertrouwen hebben in de bedrijven waar we ons 
voedsel kopen en consumeren.

Blockchain zal een revolutie teweegbrengen in de 
toekomst van klanttransparantie en vertrouwen.  
Het zal nieuwe manieren stimuleren om met klanten 
en consumenten in contact te komen, nieuwe 
manieren van werken teweegbrengen en nieuwe 
manieren om merkdoelstellingen te behalen creëren. 
De tijd om te innoveren en vastzittende waarde uit 
uw supply chain vrij te geven, is nu. 

Digitalisering van toeleveringsketens

Verbinden met consumenten
Met onze eenvoudig te implementeren API’s en chain 
builder-tool kan iedereen simpel toetreden tot het 
systeem en productinformatie in realtime uploaden 
naar het beveiligde blockchain-netwerk. Dit creëert een 
veilig, geautoriseerd overzicht van transacties en zorgt 
voor een ongeëvenaarde transparantie tijdens elke stap 
van de voedselvoorzieningsketen.

Makkelijk te implementeren



Met de Unova trace-module kunnen 
klanten binnen de toeleveringsketen en de 
eindgebruikers veilig en transparant een 
product stroomopwaarts en stroomafwaarts 
traceren om toegang te krijgen tot 
voedseldetails.

Het terugroepsysteem voorkomt 
merkschade wanneer terugroepacties 
moeten plaatsvinden door iedereen snel 
de specifieke activa te laten vinden die het 
incident hebben gehad. 
Zo kan iedereen actie ondernemen lang voor 
dat de consument zich er zelfs van bewust is 
dat er een probleem was. 

Vervolgens kunnen gebruikers met de 
certificeringsmodule duurzaamheid en 
herkomst gemakkelijk aantonen door 
certificaten veilig te beheren in de hele 
toeleveringsketen.



we traceren het zodat u het kunt vertrouwen!



https://j-sainsbury.co.uk/media/1767151/sainsbury_s_takes_tesco_price_promise_to_judicial_review.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/blockchainsupplychain/IE_C_TL_Supplychain_meets_blockchain_.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-consumeremerging-blockchain-economy-for-food-061219.pdf

https://econsultancy.com/why-trust-transparency-are-crucial-components-of-brand-success/

https://sproutsocial.com/insights/data/social-media-transparency/


