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Nieuwe fase voor electronische marktplaats verpakkingen.com 
 

Online productencatalogus wordt gebouwd door meer 
dan tweehonderd bedrijven. 
 
De electronische marktplaats http://verpakkingen.com start met een online 
productencatalogus die is samengesteld uit de producten-portfolio’s van plusminus 250 
bedrijven actief in de verpakkingenbranche. De catalogus omvat het hele spectrum van de 
verpakkingenwereld: van plastic zakjes tot verhuisdozen, van een rol stretchfolie tot een 
complete verpakkingslijn. Inkopers van verpakkingen krijgen hiermee de beschikking over 
een geheel nieuwe manier om zich te oriënteren op hun aankopen. 
 
De deelnemende leveranciers van http://verpakkingen.com voegen producten toe aan een 
centrale database, met omschrijvingen, technische kenmerken en foto’s. Iedere deelnemer 
beheert zijn eigen producten-portfolio in deze database. Veel voorkomende producten die 
door diverse bedrijven worden geleverd, worden gezamenlijk gepresenteerd waarbij de 
inkoper kan kiezen bij welke leverancier hij documentatie of een offerte opvraagt.  
 
Corneliszoon, uitgever van http://verpakkingen.com, beschouwt de nieuwe functionaliteit als 
een logische, maar revolutionaire ontwikkeling van de al sinds 1999 bestaande marktplaats – 
ingegeven door de behoeftes van deelnemende bedrijven. Verpakkingen.com was in 2000 de 
eerste met een “wie levert wat”-gids op internet, en in 2003 de eerste met een actieve 
matching voor verpakkingsvraagstukken. In 2006 volgde de online exposantenindex van 
verpakkingsbeurs EMPACK, in samenwerking met organisator easyFairs nv. Nu wordt 
opnieuw een belangrijke stap gezet.  
 
De officiële start van de productencatalogus vindt plaats op de VILO Relatiedagen die 
gehouden worden in de Evenementenhal Gorinchem, van 2 tot en met 4 oktober 
(openingstijden van 14.00 tot 22.00 uur). Bezoekers zijn van harte welkom om het nieuwe 
systeem te komen bekijken.  
 
Corneliszoon is actief als uitgever van electronische media in de logistiek en bouwt daarnaast 
internettoepassingen voor individuele klanten.  
 
Zoetermeer, 14 september 2007. 
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