
 
 

Onze passie 



Missie 
Onze voortdurende ‘drive 4 life’ is een leefbare balans 

tussen mens en samenleving, een gedachtegang die ons 
geïnspireerd heeft om WOOF 4 all te ontwikkelen. Dit 
hondenvoer van topkwaliteit stimuleert een gezonde 

levensstijl van ‘hond en baasje’, is beschikbaar en 
betaalbaar voor iedereen in onze maatschappij, maar 

maakt het bovenal mogelijk om vele sociale goede doelen 
van betrokken liefhebbers te ondersteunen. 

 



Visies voor de toekomst 
 

 Eenvoud als kracht 

 Transparante samenwerking 

 Holistische gedachtegang 

 Humanisme 

Hoe kunnen we dit bereiken? 
Welke strategieën hanteren? 
Welke marktpositionering? 



Samenwerking 

• Met gepassioneerd hondenliefhebbers 

• Met organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven 

• Met diverse betrokkenen dmv open interactie 

 

• Dmv netwerk aan relevante partners 

• Dmv centraal platform  Stray afp 

• Dmv gelijksoortige energie en ideeën 
 
 
 



Partnership 
Heldere afspraken 

Gelijkwaardige drive, passie en enthousiasme 

Commerciële en sociale voordelen voor beide partijen 

Kwaliteit nastreven voor hond en baasje 

Bijdrage totale gemeenschap 

Altijd 1 EURO naar 
Stray afp per 
verkochte zak 
 
Delen van netwerk 
aan liefhebbers 



Marketing Mix / 
commerciële ingrediënten 

Product Promotie 

Plaats Prijs 



Product 
• Unieke combinatie dierlijke en plantaardige ingrediënten 

• Persbrok 

• Natuurlijke anti-oxidanten 

• Geen chemische smaak/geur/kleurstoffen 

• Veelzijdige samenstelling en brede toepassing 

– Variëteit voedingsbronnen 

– Voor bijna alle honden 

– Hanteerbaarheid 

– Gebruiksgemak 



Prijs 

• High Premium product voor scherpe marktprijs 

• Gemak: alles-in-één prijs  

• Eenduidig prijsbeleid met heldere marges 



Promotie 
• Nieuwe professionele huisstijl 

• Relaties Stray AFP netwerk 

• Ondersteuning bij festivals / 
shows 

• Nutritionele support 

• Internet: 

– Websites 

– Sociale media 

– Mailing 

– Forums 

 



Distributie 
• Onafhankelijk liefhebbers kanaal 

• Financiële armslag dmv helder beloningssysteem 

     (bovenop 1 euro Stray afp) 

• Langdurig terugkerende inkomsten per distributeur 

 

….... eersten zijn al actief ........ 

 

• Webshop, thuisbezorging 

• Via organisaties direct 

 

 



*** eenvoud als kracht *** 
Korte communicatielijnen 

Helder verdienmodel  

*** Humanisme *** 
Constante bijdrage aan een breed 

maatschappelijk doel via Stray 
afp 

Directe ondersteuning van de 
eigen individuele sociale 

ondernemingsmissie 

*** Holistische gedachtegang *** 
Complete uitgebalanceerde 

samenstelling aan 
voedingsbronnen 

Flexibel toepasbaar voor iedere 
persoon of gezin 

*** transparante samenwerking *** 
Exclusieve distributie dmv 
gepersonaliseerde labeling 

Klantenbinding obv het juiste 
samenhorige gevoel 



 
Persoonlijk gesprek 

 



 
Vragen? 

 


