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Italiaanse passie, smaak en elegantie: dat 
is waar Boretti voor staat. “We verkopen 
een merk, een levensstijl. Consumenten 

zijn eerder op zoek naar beleving dan 
naar producten”, weet CEO Bob Schmeitz. 
Hij koestert hoge ambities: Boretti moet 
uitgroeien tot een alomtegenwoordig 
lifestylemerk waar je niet omheen kan, 
aanwezig in verschillende kanalen met 
een breed gamma topproducten, van 
keukenapparatuur en accessoires tot 
voeding. 
“Het is een combinatie die wérkt, ook in de 
winkels. Zo wordt Boretti een merk dat het 
leven verrijkt. Onze olijfolie bijvoorbeeld, zet 
je met fierheid op tafel!” Door die uitbreiding 
naar de foodwereld brengt Boretti immers 
nog meer beleving naar de winkelvloer. Wie 
met het merk in aanraking komt, wordt een 
enthousiaste ambassadeur. 

De beste Italiaanse familiebedrijven
Dat mooie voedingsaanbod ontwikkelt 
Boretti in nauwe samenwerking met RV 
Food, de specialist die eveneens deel 
uitmaakt van Heylen Group (zie kaderstuk). 
Welke foodproducten vinden we vandaag 
al onder het merk? Olijfolie, uiteraard, maar 
niet zomaar een olijfolie: “In samenwerking 
met een middelgroot Italiaans producent 
brengen we een blend van de beste Italiaanse 
olijfvariëteiten. We kennen die wereld door 
en door.” Ook de Boretti pasta is bijzonder: 
het gaat om zowel korte als lange varianten 
als spaghetti, linguine, penne en fusilli, die 
‘al bronzo’ werden getrokken. Dat wil zeggen 
dat de pasta door een bronzen mal wordt 
geperst, waardoor het oppervlak ruwer 
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wordt en de saus zich beter aan de pasta 
hecht. Verder heeft Boretti onder andere een 
top-balsamicoazijn en een gamma koude 
en warme sauzen met Italiaanse tint (met 
basilicum, truffel, look…).
“Wat onze leveranciers in food en non-
food verbindt is de “passione in cucina”: 
als ze die niet hebben, dan kunnen we niet 
samenwerken. We omringen ons met de 
best mogelijke familiebedrijven, die voor 
ons produceren volgens onze eisen. De 
tomatensaus komt uit Sicilië, bijvoorbeeld. 

Dezelfde filosofie hanteren we in ons non-
food aanbod: de dampkappen worden in 
Bologna geproduceerd, de fornuizen komen 
uit de Veneto... Zo blijven we wendbaar 
en kunnen we snel inspelen op trends en 
seizoenen.”

Italië op de winkelvloer
Waarom is het voor retailers interessant 
om Boretti te verkopen? “Retail draait om 
experience. Met ons merk breng je die 
beleving naar de winkelvloer. Italië is een 
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Boretti en RV Food, een geslaagd 
partnerschap
Voor z’n foodassortiment werkt 
Boretti samen met Johan Steyaert 
en Gert Van De Water van RV Food, 
twee ware foodexperts en olijfolie-
connaisseurs. Beide hebben ze een 
rijke ervaring in de voedingssector, 
als collega’s bij bedrijven als 
Ducros en Carapelli/Bertolli. Later 
nam de ondernemersmicrobe 
het over: ze besloten samen met 
Heylen Group het voedingsbedrijf 
Ronald Vandeputte over te nemen, 
gespecialiseerd toeleverancier aan de 
voedingsindustrie. Vandaag is RV Food 
gespecialiseerd in vier categorieën: 
olijfolie, tomatenproducten, pasta en 
confituren. Het bedrijf verdeelt merken 
voor industrie, catering, horeca en retail 
maar is ook een ideale partner voor 
private labels.
“We zijn de grootste invoerder 
van tomatenproducten en ook 
marktleider als leverancier aan de 
voedingsindustrie. Nu leggen we vooral 
de nadruk op het ontwikkelen van 
nieuwe concepten met toegevoegde 
waarde, het creëren van foodbeleving. 
We geloven sterk in licenties. Zo 
hebben we in samenwerking met 
Veiling Hoogstraten confituur op 
de markt gebracht”, zegt Gert Van 
de Water. Johan Steyaert vult aan: 
“Ook het partnership met Boretti 
is succesvol: we hebben nu al een 
twintigtal referenties onder het merk, 
waaronder uiteraard ook olijfolie. 
We hebben een samenwerking 
met Italiaanse familie bedrijven die 
beantwoorden aan het profiel van 
Boretti: ‘passione in cucina’. Boretti 
moet een echte referentie worden.”
www.rvfood.be 

lifestyle op zich: het land heeft de vorm van 
een elegante laars!” 
De Boretti producten onderscheiden zich 
dan ook door dat typisch Italiaanse design. 
Het zijn mooie voorbeelden van bereikbare 
luxe ook, in elke productcategorie. Food 
en non-food versterken elkaar bovendien. 
“We verkopen Italiaanse espressomachines, 
maar ook de koffie die je daarin bereidt, 
én de stijlvolle koffiekopjes waarin je je 
espresso of cappuccino serveert. We trekken 
de foodbeleving door over alle categorieën 
heen, tot bij de consument op tafel. Daar 
doen ook retailers hun voordeel mee. 
Tuincentra bijvoorbeeld beginnen ook onze 
foodproducten te verkopen, waarmee ze 
extra omzet realiseren.”

Johan Steyaert, Bod Schmeitz en 
Gert Van de Water

“Doordat we als merk al jaren aanwezig zijn 
in het retailkanaal, kunnen we nu meer dan 
500 winkels en showrooms stylen met ons 
onderscheidende foodaanbod. We geven 
restaurants de kans om onze flesjes olijfolie 
en balsamico op tafel te zetten. Zo komen 
consumenten overal in aanraking met ons 
merk.” 

Echte beleving
Bijzondere events geven een unieke 
invulling aan de Boretti merkbeleving. 
Voor muziekliefhebbers is er Cucina e 
Concerto, een event dat de Italiaanse 
keuken combineert met bijpassende 
Italiaanstalige muziek. Wielerliefhebbers 
kunnen deelnemen aan de Classico Boretti, 
een fietstocht met een Italiaanse toets, 
die in 2019 op 11 mei zal plaatsvinden. 
Deelnemers krijgen een Limited Edition 
Boretti wielershirt en een pastamaaltijd 
na afloop tijdens de Pasta Party. 
Het evenement trekt elk jaar meer 
enthousiastelingen. “Fietsen is een beetje 
als koken”, zegt Bob Schmeitz. “Je kan 
het op elk moment doen, alleen of met 
vrienden, op je eigen niveau. Met sporten 
hou je de ‘buon gusto’ in balans bovendien. 
Fietsen verbindt het merk ook met Italië, 
het land van de Giro.” 
Kortom: dit is ‘La storia Boretti’: “We 
verkopen de Italiaanse levensstijl. Dat is 
wat de consument vandaag mist in het 
retailaanbod: échte beleving over alle 
categorieën heen.” •

Beleef de passie van Boretti
Wil jij met jouw team ook de Boretti 
beleving ervaren en proeven? Reserveer 
dan een Boretti Kookworkshop, bij 
u of bij ons. Contacteer uw Boretti 
vertegenwoordiger of bel 03 450 81 80.  
www.boretti.com 

“We verkopen 
de Italiaanse 

levensstijl”


