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Boodschappenservice Beedrop wint BeCommerce Award
25 MEI 2018

Het jonge Beedrop.be is volgens het publiek nu al de beste ‘Belgische Webwinkel voor Voeding en Drank’. Het
bedrijf stuurt koeriers uit die bij lokale handelaars en producenten boodschappen gaan ophalen om die
vervolgens bij de klanten af te leveren. “Supermarkten zijn populair geworden door een zeer breed aanbod
onder één dak te verkopen”, klinkt het bij Beedrop. “En dat is net wat wij ook doen voor de aangesloten lokale
aanbieders: het aanbod combineren.”
Lees meer over: distributie toelevering landbouw algemeen
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Het Vlaamse bedrijf Beedrop, opgericht in 2015, brengt lokale aanbieders van voeding online en onder één dak samen.
Wekelijks of tweemaal per week organiseert Beedrop een afhaling van voeding, drank en huishoudproducten bij handelaars
en producenten. Die worden onmiddellijk daarna gecombineerd afgeleverd bij de consument die geniet van gratis levering
van authentieke, lokale producten aan de winkelprijs.
Op dit moment is het bedrijf nog niet in heel België actief. Slechts een deel van de Belgische bevolking kon dus op Beedrop
stemmen. Desondanks kon het bedrijf al rekenen op de meeste stemmen en sleepte het de prijs van beste ‘Belgische
Webwinkel voor Voeding en Drank’ in de wacht.
“De award is een verdienste van het sterke en enthousiaste Beedrop-team, maar ook van de talloze handelaars,
producenten, telers en kwekers die geloven in een online toekomst” zegt Stefan Van Overbeke, oprichter en zaakvoerder
van Beedrop. “Ook de Beedrop koeriers maken het verschil. Zij pikken de goederen met zorg op bij de aanbieders en leveren
die met de glimlach af bij de klanten.”
Beeld: Beedrop
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