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C A S E :  H E R O  -  S A M E N S T E L L E N  D I S P L A Y S

Levering producten 
en display materialen

Samenstelling 
displays op basis 
van instructies

Oplevering 
werktekeningen 

en onderdelen

Registratie data- 
en batchnummers 
per product

Gereed maken 
displays voor 
distributie

Klaar voor 
verzending



Tracking 
en tracing

Verpakken 
en samenstellen

Omvang 
en variatie

IBN Productie werkt geconcentreerd en met kennis van zaken 
aan deze omvangrijke opdrachten. Elke stap die wordt genomen 
is bewust; geheel op basis van uitgebreide werkinstructies met 
als doel efficiëntie in kosten en scherpe rapportage aan Hero.
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Voor onze opdrachtgever Hero vult 
IBN Productie ongeveer 900.000 
verpakkingen op jaarbasis met grote 
diversiteit in samenstelling. Deze langdurige 
samenwerking kernmerkt zich door de 
orderomvang en variatie. 

Zo stelt IBN Productie 350.000 doosjes 
samen voor Hero Delight jam. Hetzelfde 
aantal doosjes voor Hero Extra jam. En nog 
eens 150.000 voor de Hero mini jampotjes.

Van de Hero Between repen worden 
100.000 doosjes per jaar samengesteld. 
Daarnaast stelt IBN Productie een breed 
palet aan displays samen voor Hero. Zo’n 
5000 stuks op jaarbasis.

IBN Productie vult voor Hero Tracking 
en Tracing in. De klant kan zodoende het 
proces van binnenkomst, verwerken en 
uitleveren minitieus volgen. Voor de gehele 
handling geldt dat de datum die als eerste 
afloopt ook de datum is voor de omdozen. 

Bij IBN Productie wordt de bulk altijd op volgorde  
van datum verwerkt. Daarnaast wordt binnen een 
aantal pallets met dezelfde data gewerkt met 
verschillende batchnummers. Het batchnummer 
heeft o.a. te maken met grondstoffen of 
productieruns. 

Alle data en batchnummers worden per 
product geregistreerd zodat IBN Productie tot 
op omdoosniveau producten terug te vinden 
zijn, mocht er tóch ondanks alle controles en 
protocollen een calamiteit voorkomen.


