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Samenvatting Boodschapp, een app en website die voedingsproducten uit de
supermarkt vergelijkt op samenstelling, prijsniveau en smaak, lanceert
vandaag officieel de webshop goodso. De webshop sluit aan bij de
missie van Boodschapp om zoveel mogelijk consumenten makkelijker
en bewuster voedingsproducten te laten kiezen en kopen.

Details Goodso start in glutenvrije niche

Goodso richt zich in eerste instantie op mensen met voedselallergieën of -
intoleranties omdat deze doelgroep meer moeite moet doen om geschikte
producten in huis te halen. De eerste niche waar goodso op focust is
glutenvrije voeding. Mensen met een glutenintolerantie zoeken on- en offline
naar glutenvrije producten en bezoeken vaak meerdere supermarkten. Dit
moet makkelijker en sneller kunnen vindt goodso. 

Flexibel maandabonnement voor je voorraadkast

Het productassortiment bestaat uit typische voorraadkast producten zoals
pasta, crackers en melen. In de vorm van een maandabonnement bezorgt
goodso elke 4 weken de door de consument samengestelde box thuis. Het
abonnement is 100% flexibel en kan ten alle tijden gepauzeerd of stop gezet
worden. Ook de samenstelling van de box kun je maandelijks aanpassen. 

Productaanbod met de beste keuzes

Glutenvrije producten zijn lang niet altijd gezond. Zo blijkt uit recent
Amerikaans onderzoek dat een glutenvrij dieet kan leiden tot overgewicht.
Bijvoorbeeld omdat er vaak ongezonde ingrediënten in kant-en-klare
dieetproducten zitten. Goodso biedt daarom alleen de beste producten per
categorie aan, die minimaal een voldoende moeten scoren volgens de
richtlijnen van Boodschapp. Zo weet de consument zeker dat hij bewust kiest.

Na glutenvrij richten op andere niche markten

Naast glutenvrij staan andere niche markten op de planning van goodso, zoals
suikervrij en lactosevrij. Afhankelijk van de resultaten en toekomstige
investeringen behoren een verbreding van het assortiment naar vers of
diepvries en het uitrollen naar niches internationaal ook tot de mogelijkheden.
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Relevante links Goodso

Like goodso
Volg goodso

Citaten Boodschappen doen is sinds mijn coeliakie echt een hele opgave
geworden bij 4 tot 5 verschillende winkels. Geen enkele winkel heeft echt
alles wat ik gebruik, al wordt dat aanbod wel overal steeds beter. De
goodso webshop scheelt een hoop gedoe! 
— M. Kuperus, eerste klant van goodso

De naam goodso klinkt gemakkelijk, toegankelijk en vrolijk en is heel
anders dan andere namen in deze markt die vaak lang, beschrijvend en
problematiserend zijn. De naam is daarmee onderscheidend en goed te
onthouden. De associatie met ‘goed zo’ spreekt ook vanuit de
deskundige, die jou wil stimuleren. Kort en krachtig vertelt de naam
waarmee deze online winkel zich onderscheidt van de anderen: wat er
verkocht wordt (good, goods), hoe dat gebeurt (good, goed zo) en dat er
een speciale reden is (so). 
— Geert Docter, Globrands naming & strategy

Wij hebben geprobeerd om de identiteit van goodso actiematig, krachtig
en schaalbaar te maken. Het verbindende element zit in de ervaring. Van
de eerste bestelling tot de maandelijkse levering. 
— David Kulen, Enbiun

De kern van goodso is dat we het bestellen van glutenvrije producten met
een betere samenstelling makkelijker maken waardoor consumenten
eenvoudig hun eetgewoontes kunnen verbeteren. 
— Jeroen de Bakker, co-founder Boodschapp
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Over Boodschapp

Boodschapp opereert onafhankelijk van de voedingsindustrie en retailers en
geeft objectieve informatie door samen te werken met voedingskundigen. Op
basis van de ingrediëntendeclaratie en voedingswaarden genereert
Boodschapp een score per product. De Boodschapp-score houdt onder
andere rekening met verzadigd vet, kilocalorieën, suiker en de zuiverheid
van een product. Boodschapp en Boodschapp Glutenvrij zijn beschikbaar
als iOS apps en online via www.boodschapp.nl.
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