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Deze factsheet is bedoeld om meer inzicht te bieden in het proces van inkoop
van promotionele producten en diensten. De factsheet richt zich op een ieder die
via aanbestedingen of tenders op kwalitatief verantwoordde wijze promotionele
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Inzetten op kwaliteit, duurzaamheid, creativiteit, voor de juiste prijs, binnen gestelde
termijnen: allemaal relevant wanneer u op grotere schaal promotionele producten
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Kwaliteit van de organisatie van de leverancier

Verschillende componenten vormen de maatstaf voor het begrip kwaliteit.
Allereerst een aantal aandachtspunten voor de organisatie als geheel:
•
•
•
•
•

Is de leverancier gecertificeerd op het gebied van MVO of CSR?
Is er opgeleid personeel?
Geeft de leverancier inzicht in activiteiten rondom kwaliteitszorg?
Op welke wijze geeft de leverancier invulling aan milieuzorg?
Welke activiteiten onderneemt de leverancier als het gaat om maatschappelijk
verantwoord ondernemen?
• Hoe gaat de leverancier om met onverhoopte gebreken? En met klachten?
• Is de leverancier financieel solide? Kan de leverancier referenties overleggen?
• Lidmaatschap: Branchevereniging Platform Promotional Products (PPP).
PPP stelt leveringsvoorwaarden beschikbaar, die door veel aangesloten leden
worden gebruikt. Daarnaast biedt PPP bedrijfscertificeringen en vakopleidingen
voor aangesloten leden. Hierover meer onder punt 5.
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Kwaliteit van de producten die uw leverancier aanbiedt

De producten en diensten waarvoor u uw aanbesteding uitschrijft dienen
kwalitatief verantwoord te zijn, nog los van het feit dat ze dienen te voldoen aan
vigerende wet- en regelgeving. Reach, RoHS, WEEE, CE, Toy Safety Directive:
zomaar een kleine greep uit de steeds groter wordende groep wetten en regels,
die van toepassing zijn op onze producten. Het voldoen aan alle kwaliteitseisen en
normen is inmiddels core-business voor professionele toeleveranciers binnen onze
keten geworden.Ook als het gaat om de kwaliteit van het product zelf is er nogal
wat onderscheid mogelijk. Dat geldt evenzeer voor de diverse methoden van het
bewerken van de producten. Het helder definiëren van uw wensen ten aanzien van
kwaliteit voorkomt dat binnen de aanbestedingen en inschrijvingen erop “appels
met peren” worden vergeleken.

Voorbeeld: We kunnen een tas met bedrijfslogo erop op verschillende manieren
aanbieden. De tas zelf kan van nogal uiteenlopende materiaalsoorten gemaakt
zijn. Juten, katoen, linnen, leer, plastic, papier, polyester, etcetera. Elk van die
materiaalsoorten vraagt om specifieke methoden van bewerken.
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Creativiteit en effectiviteit van promotionele producten
Financiële
aspecten:
Aantallen,
prijs en
levertijden Prijsvorming
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Tot slot
Deze factsheet is een initiatief van het Platform Promotional Products. Voor vragen
Totaanleiding
slot
naar
van de factsheet kunt u zich wenden tot het PPP via mail:
Deze factsheet isofeen
initiatief van
het Platform
Promotional Products. Voor vragen
info@ppp-online.nl
telefonisch
via 088
570 03 00
naar aanleiding van de factsheet kunt u zich wenden tot het PPP via mail:
info@ppp-online.nl of telefonisch via 070-312 39 22
Platform Promotional Products
Postbus 226
Platform Promotional Products
4140 AE Leerdam
Postbus 85612

T.
E.
I.

088 570 03 00
info@ppp-online.nl
T.
070 - 312 39 22
www.ppp-online.nl
E.
info@ppp-online.nl

