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GMS blij met samenwerking
Inkooporganisatie GMS is verheugd met de komst van
Donelli Shoes bij de organisatie,
laat Peter-Jan Kragt van GMS weten. “Hiermee zijn ‘De drie
musketiers’, bestaande uit de Donelli broers, Martijn Smits
en Dick Groen, weer verenigd. Al ruim 7 jaar werken de
ondernemers nauw samen op retailgebied. De
samenwerking lijkt logisch: Donelli met acht vestigingen in
het midden van het land, Groen met drie filialen in WestNederland en Smits Schoenen met drie vestigingen in
Brabant. De samenwerking komt tot uiting op de volgende
vlakken: gezamenlijk bezoek aan beurzen in binnen- en
buitenland en het ‘ stapelen’ van orders bij leveranciers.”
“Je houdt elkaar scherp en krijgt veel tips,” licht Dick Groen
toe. “We worden als serieuze inkooppartij beschouwd omdat
de totale factuur slechts naar één van de partners wordt
gestuurd. Ook in het seizoen ondersteunen we elkaar: een
serie schoenen kan een probleem zijn bij éen van ons, maar
kan vaak na overleg zonder moeite worden doorgeschoven
naar een ander. De wisselwerking en een balans van geven
en nemen zijn van belang.” Martijn Smits voegt eraan toe
dat de ondernemers elkaars voorraad kunnen inzien en
benutten. We hebben een uitstekende zakelijke relatie met
elkaar die ons allen voordeel oplevert. GMS werkt met korte
lijnen en gaat direct op het doel af: het verbeteren van het
rendement van de ondernemer. Ook kan GMS op langere
termijn het behalen van onze doelstellingen ondersteunen
bijvoorbeeld met de GMS Academy. Wij sparren veel met de
organisatie en zijn daarom blij dat we alle drie bij de
inkooporganisatie zijn aangesloten.
Meer informatie: www.gms-group.nl
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