Wij ontzorgen jou bij het bestellen
van de boodschappen, zodat jij meer
tijd overhoudt voor de kinderen.

Over ons

Telesuper.nl is de zakelijke tak van Coop
Supermarkten, gevestigd in een
energieneutraal pand in Almere. Met meer
dan 20 jaar ervaring zijn wij specialist in het
leveren van boodschappen aan de
kinderopvang, zorg en bedrijven. Bij
Telesuper.nl vinden we het belangrijk dat
onze klanten snel, efficiënt en met gemak
kunnen bestellen, zodat ze meer tijd
overhouden voor hun werk. Bij alles wat we
doen staat maatschappelijk verantwoord
ondernemen hoog op de agenda.

Feiten en cijfers
99% landelijke dekking

1000+ tevreden klanten
3000+ bestellingen per
week
Vervoer van 200.000
producten per week
300 medewerkers
Milieubewust: recycling,
groene bussen en een
100% energieneutraal Ecommerce center
Geconditioneerd
vervoer
5-10% mensen in dienst
met afstand tot de
arbeidsmarkt

kinderopvang

Ons betaalbare assortiment bevat precies wat je
nodig hebt als kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal, tussenschoolse of
buitenschoolse opvang. Dus óók
uitdeelcadeautjes, knutselspullen, luieremmers
en slaapzakjes. Jij zorgt voor de kinderen, wij
voor de boodschappen.

Ons assortiment
Scherpe prijzen
Dankzij onze samenwerking
met Coop en grootschalige
inkoop zijn wij gegarandeerd
voordelig. Voor ieder budget
hebben wij een gepast huis-,
budget- of A-merk.
Gezonde kidsproof maaltijden
Dankzij onze samenwerking met
Eetgemak kunnen wij gezonde
kidsproof maaltijden van
Eetkomeet leveren. Deze
bevatten alle voedingstoffen die
kinderen nodig hebben en zijn op
maat en smaak van de kids.
Coop- & foodservice
assortiment

Focus op gezond
Bij ieder product in de
webshop staat een score die
laat zien hoe gezond het
artikel is. Ook adviseren en
inspireren wij op het gebied
van gezonde voeding en
voedingsbeleid.

Wij bieden de ideale mix van
portie-en grootverpakkingen.
Wij leveren zowel het Coopassortiment als de
foodserviceproducten die je
normaal vindt bij een
groothandel.

Warm vers brood

Compleet kinderopvangassortiment

Wij hebben heerlijk knapperig
dagvers brood van de warme
bakker. Heb je kinderen met
allergieën of een speciaal
dieet? Voor hen hebben we
bijvoorbeeld ook glutenvrij
brood. Andere wensen? Neem
gerust contact met ons op.

Naast eten en drinken kun je bij
ons ook terecht voor
luieremmers, knutselspullen,
ballonnen, slabbetjes en meer.
Zo ben je in één keer klaar met
alle boodschappen.

Gegarandeerde THT
Bij ons weet je zeker dat de
vleeswaren, melk en groenten
nog lang houdbaar zijn. Want
op dagverse artikelen geven
wij een specifieke THTgarantie per productgroep.
Receptenmodule
In onze receptenmodule vind je
talloze recepten voor
bijvoorbeeld gezonde
tussendoortjes of vrolijke
fruithapjes. Met één druk op de
knop kun je de benodigde
ingrediënten toevoegen aan je
winkelmandje.

Onze werkwijze
Bezorging zonder zorgen
Vandaag besteld is
overmorgen in huis. Daarbij
werken wij zoveel mogelijk
met vaste chauffeurs en heb
je op elk moment inzicht in je
bestelling.
Geconditioneerd vervoer
Onze bezorgbussen hebben
een gescheiden
koelcompartiment. Zo blijven
koel- of vriesproducten perfect
op temperatuur. Hierdoor heb
je altijd kakelverse producten in
huis.
Super handige tools

Ontzorging op maat
Bij ons kun je 24 uur voor de
levertijd je bestelling nog
aanpassen. Ook bieden wij
de mogelijkheid om de
boodschappen in te laten
ruimen door onze chauffeur.
Specifieke wensen? Dan
horen we dit graag!

Dankzij onze favorietenlijsten,
afnamerapportage en budgettool
heb je altijd inzicht in je
bestedingen en verbruik. En je
hebt jouw wekelijkse
boodschappen in een split
second in je winkelmand!

Ons MVo-beleid
Groene bussen
Dankzij de Euro 6 motoren,
die tot de schoonste van de
markt behoren, voldoen onze
bezorgbussen aan de laatste
uitlaatgas-emissienorm.
100% energieneutraal
E-commerce center
Onze zonnepanelen en
warmtepompen zorgen ervoor
dat wij 100% energieneutraal
kunnen werken. Samen met
onze duurzame bussen gaan wij
voor een groene toekomst.
Efficiënte routes
In samenwerking met RoutiGo
kunnen wij onze routes zo
efficiënt mogelijk inplannen.
Zo kunnen we besparen op
CO2-uitstoot.
Recycling
Kratten en petflessen kunnen
meegegeven worden aan de
bezorger, die geven wij een
nieuw leven. Daarnaast
schenken wij producten die
buiten de THT-garantie vallen
aan Buitengewoon Almere.

Contactgegevens Telesuper.nl | Salessupport
Tel: 085-2735269
Adres: Damsluisweg 56, 1332 ED Almere
E-mail: salessupport@telesuper.nl
Klant worden? Aanmelden kan ook via onze website.

