Word ondernemer
bij CIGO

CIGO is
op zoek naar u!

Beste ondernemer,
Mag ik u voorstellen aan CIGO?
CIGO is dé nieuwe tabaks- en gemaksformule van Nederland waarbij eigen ondernemerschap voorop staat! Een formule met een
eenduidige, herkenbare en frisse uitstraling. Als u kiest voor CIGO, dan profiteert u van de beste inkoopcondities, een aantrekkelijk
marketingconcept en een op maat gemaakt automatiseringspakket. Met CIGO haalt u het optimale rendement uit uw zaak!
Daarnaast biedt CIGO aangesloten ondernemers ondersteuning op elk gebied. U blijft zelfstandig ondernemer, maar doet uw
voordeel met de door CIGO geleverde diensten. Ondernemersbelangen worden zowel collectief als individueel behartigd door de
CIGO-organisatie.
In deze brochure vindt u meer informatie over CIGO. Graag komen we met u in gesprek over de mogelijkheden die CIGO
u zou kunnen bieden.
Hans Oberg
Algemeen Directeur
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CIGO zoekt u!
Bent u een enthousiaste zelfstandige ondernemer met een
passie voor de tabaks- en gemaksbranche? Dan is CIGO naar u
op zoek! CIGO is een tabaks- en gemaksformule van het retailformulehuis Convenience Concept B.V. Deze organisatie maakt
onderdeel uit van Lekkerland Benelux N.V. CIGO focust zich op
rookwaren, zoetwaren, wenskaarten, kansspelen, lectuur en
electronic value, zoals beltegoed en cadeaukaarten.
Waar staat CIGO voor?
CIGO is een aantrekkelijk totaalconcept met de beste
inkoopcondities, een sterk marketingconcept en een
automatiseringspakket van topkwaliteit. Bij CIGO staat eigen
ondernemerschap voorop. Wij geven u bijvoorbeeld alle ruimte
als u andere productgroepen of artikelen aan het bestaande
assortiment wilt toevoegen. CIGO biedt een bewezen winkelconcept dat ook in het buitenland succesvol is. Zo zijn er in heel
Duitsland al CIGO-winkels te vinden. Inmiddels worden ook in
Polen de eerste vestigingen geopend.
CIGO is er voor u
Bij CIGO staat u er niet alleen voor. Tijdens het opzetten en
het succesvol maken van uw eigen CIGO-winkel, bieden wij
uitstekende begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan:
• Opleidingstrajecten
• Het zoeken naar een geschikte locatie
• Vestigingsplaatsonderzoek door een onafhankelijk
onderzoeksbureau

•
•
•

Het verkrijgen van een bancaire financiering
Bouwkundige ondersteuning bij inrichting van uw winkel
Hulp bij de opening van uw winkel

Profiteer!
Maar daar blijft het niet bij. Als u aangesloten bent bij CIGO,
profiteert u van voortdurende ondersteuning op het gebied van
marketing, automatisering, bedrijfseconomie, winkelconcepten
en assortimentskeuze.
Marketing
CIGO biedt u een uitgebreid marketingprogramma:
• Vier consumentenfolders per jaar
• Vermelding op de corporate website www.cigo.nl
• Eigen website binnen corporate website
• Deelname aan Stichting Wenskaart, met uitgebreide exposure
• CIGO-Gemakcard met eigen klantenbeheersysteem
• Ondersteuning in lokale marketingactiviteiten
• Het gehele jaar diverse verkoopactiviteiten binnen het
kernassortiment
• Communicatiematerialen voor op de winkelvloer
• Deelname aan landelijke TV en radio campagnes
Automatisering
CIGO biedt automatiseringsservice op maat:
• Hardware en software van Valk Software met A4 printer en 		
pinapparaat
• Uitstekend bestandsbeheer

www.cigo.nl
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•
•
•
•
•
•

Diverse rapportagemogelijkheden
Electronic value producten zoals beltegoed en cadeaukaarten
Digitaal loyalty-systeem
Mogelijkheid tot integratie OV-chip applicatie
Backoffice-systeem voor uw boekhouding
Automatische bestelprocedure

Bedrijfseconomie
CIGO ondersteunt u in uw bedrijfsvoering door samen de
financiële huishouding te bespreken en plannen te maken om
deze gezond te houden.
Winkelconcepten en assortimentskeuze
CIGO helpt u bij de inrichting en presentatie van uw onderneming. Hierdoor krijgt uw CIGO-winkel een herkenbaar karakter.
Daarnaast bieden wij ondersteuning in de assortimentskeuze.
Stap voor stap
Als ondernemer bent u voortdurend bezig met de ontwikkeling
van uw zaak. Ondernemen is immers vooruitzien. Bij elke stap
van de ontwikkeling van uw winkel kunt u ondersteuning
verwachten van de winkelbegeleiders. Door bijvoorbeeld samen
een meerjarenplan op te stellen, zodat uw winkel nóg beter
wordt. Of door hulp te bieden als u voor uitdagingen op
operationeel vlak staat. En voor alle vragen omtrent
automatisering, distributie, leveranciers, factureren en
commerciële activiteiten, kunt u terecht bij ons servicekantoor.

Uw mening telt
Voor CIGO vormen ondernemers de kern van onze organisatie.
Wij hechten dan ook veel waarde aan uw mening. Als u
aangesloten bent bij CIGO, kunt u inspraak hebben door deel te
nemen aan diverse commissies, zoals Marketing & Assortiment
en Automatisering. Deze commissies zetten zich in voor het
belang van alle aangesloten ondernemers. De commissies
komen enkele malen per jaar samen.
De CIGO ondernemers worden vertegenwoordigd door een
zelf gekozen bestuur. De doelstelling van het bestuur is het
behartigen van de belangen van de aangesloten ondernemers.
Een vertegenwoordiging van het bestuur zit ook in de
commissies.
Waarom kiezen voor CIGO?
Na deze kennismaking is het duidelijk: Bij CIGO staat u als
ondernemer centraal. Eigen ondernemerschap hebben wij hoog
in het vaandel staan. U bent het gezicht van uw winkel. Door de
persoonlijke benadering van de klant kunt u zich onderscheiden.
De CIGO-formule biedt u een bewezen winkelconcept, dat u kunt
toespitsen op uw lokale doelgroep. Maar dat is nog niet alles:
•
•

CIGO biedt op alle vlakken begeleiding, zowel in de
voorbereiding als in de bedrijfsvoering
U
 kunt bij CIGO profiteren van aantrekkelijke inkoopcondities
op rookwaren, wenskaarten, zoetwaren en andere
assortimentsgroepen
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• U


kunt profiteren van zeer concurrerende bonusuitkeringen
op de zes basisassortimentsgroepen
•	CIGO is een organisatie met korte lijnen en duidelijke
aanspreekpunten
• 	CIGO werkt samen met marktleiders en A-merken zoals
De Staatsloterij, De Lotto, Hallmark, Coca-Cola en de belangrijkste partijen in de rookwarenindustrie
• 	Er is een uitgekiend automatiseringssysteem beschikbaar en
sterke landelijke en lokale marketing
Wat verwachten wij van u?
Bent u enthousiast geworden door deze kennismaking?
Wilt u weten of u een eigen CIGO-winkel kunt beginnen?
CIGO zoekt ondernemers die zich herkennen in de volgende
kenmerken:
Gemotiveerd, gedreven, doorzetter en ondernemend
Enige jaren ervaring, bij voorkeur in de retail
• Beschikt over minimaal 30% - 50% (minimaal € 25.000,-)
van de benodigde financiering
• U gaat voor kwaliteit
• U
 bent bereid om het “gezicht van de winkel” te worden,
waarbij deelneming aan lokale commissies en activiteiten
noodzakelijk wordt geacht
• 	U bent bereid mee te werken aan een screening en
competentietest
• U bent bereid om een intensief trainingstraject te volgen
•
•
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Klaar voor de start?
Deze brochure geeft u een eerste indruk van CIGO. Een herkenbare formule waarbij eigen ondernemerschap voorop staat!
Bent u ervan overtuigd dat CIGO dé nieuwe formule voor u is?
Zet dan nu de stap naar uw eigen CIGO-winkel. Ga naar
www.cigo.nl en vul het formulier in of maak een afspraak met
één van onze winkelbegeleiders.
Contactgegevens
CIGO
Postbus 128
5690 AC Son
T: 088 126 10 00
F: 088 126 10 05
E: info@cigo.nl
I: www.cigo.nl

Bij CIGO staan
ondernemers centraal

Postbus 128
5690 AC Son
T: 088 - 126 10 00
F: 088 - 126 10 05
I: www.cigo.nl
E: info@cigo.nl

