
Mélanie en haar team bieden een

op maat gemaakte commerciële

ondersteuning aan en voorzien

ieder bedrijf van persoonlijk ad-

vies, zodat producenten begin-

nersfouten kunnen vermijden en

sneller kunnen groeien. Sales4bio

helpt diverse bedrijven zoals pro-

ducenten die biologische voeding

of voedingssupplementen aan-

bieden, maar ook bedrijven die

andere duurzame producten vol-

ledig zelf ontwikkelen. Naast Roe-

selaarse biologische bedrijven is

Sales4bio ook al actief in Wallonië

en zelfs al in Frankrijk en Duits-

land. “Een organisatie zoals ons

bedrijf bestaat niet”, aldus Méla-

nie. “Als een sales medewerker

geen kennis heeft over biologi-

sche producten, zal hij de klant

ook niet kunnen overtuigen om

zijn producten te kopen. Er zijn

veel sales medewerkers, maar er

zijn er maar bitter weinig met

kennis en ervaring in de biologi-

sche wereld.” 

GEBOEID DOOR BIO

Mélanie is geboren in Wallonië, in

Namen. Haar grootvader, Arthur

Vanackere, zoon van een land-

bouwer, werd geboren in Roese-

lare. Om verschillende redenen

verhuisde hij naar Namen om zijn

eigen boerderij op te starten. De

ouders van Mélanie bezitten een

biologische bakkerij in Namen,

waar al het brood ambachtelijk

gebakken wordt. Sinds ze twaalf

was, stond ze op de markt om het

brood te verkopen. Zo is ze niet

alleen opgegroeid in de wereld

van biologische voeding, maar

ook van de verkoop. Ze voelde

zich al van kleins af aan aange-

trokken om richting Vlaanderen

te trekken. In augustus 2018 ver-

huisde ze uiteindelijk naar Roese-

lare, nadat ze haar grote liefde, de

Roeselarenaar Nico Maes, in mei

2017 bij een groothandelaar in

Sint-Niklaas had leren kennen. 

Mélanies diverse interesses zorg-

den ervoor dat ze verschillende

opleidingen volgde zoals florist,

hotel management en traiteur. Ze

heeft onder andere gewerkt als

manager van een biologische

winkel en werkte ook als verte-

genwoordiger samen met een

groothandel. “Toen ik als bedien-

de werkte, kwamen veel bedrijven

naar mij en vroegen of ze met mij

wilden werken, aangezien ik suc-

cesvol was in mijn werk als sales

medewerker. Zo kreeg ik meer en

meer vertrouwen in mezelf.” Ze

heeft meerdere opleidingen in

Brussel gevolgd met het oog op

sales. “Die opleiding heeft voor

meer structuur gezorgd, maar uit-

eindelijk besefte ik dat de kennis

al in me zat. Ik ben al altijd zo

gemotiveerd geweest, ik wil altijd

beter worden. Ik luister aandach-

tig en ga automatisch op zoek

naar oplossingen. Zo heb ik het

zelf opgebouwd.” 

BELEMMERINGEN

Nadat Mélanie vijf jaar gewerkt

had voor gerenommeerde biolo-

gische groothandelaars, merkte

ze al snel bepaalde moeilijkheden

op. Zo bieden groothandelaren

bijvoorbeeld een steeds breder

assortiment aan van producten

en houden ze zich voornamelijk

bezig met logistiek. Een van de

problemen waarop ze stootte was

hoe een verkoper zijn catalogus

van vaak meer dan 3.500 produc-

ten kan verkopen in een bezoek

van twintig minuten. Daarbij rij-

zen verschillende vragen zoals

welke prioriteiten de klant stelt of

welk merk van chocolade hij zou

kiezen. Een andere kwestie is dat

een startend bedrijf niet het bud-

get heeft om topverkopers in

dienst te nemen, terwijl de mana-

gers de tijd niet hebben om zich

met de verkoop bezig te houden,

omdat ze vaak overweldigd wor-

den, wat de groei van hun zaak

remt. Bovendien is het ook moei-

lijk voor bedrijven om goeie ver-

kopers te vinden die dan ook nog

eens opgeleid zijn in de biologi-

sche sector. Dat vormt een aan-

zienlijke kost zonder dat ze zeker

zijn van rendement op de investe-

ring. Omdat veel ondernemingen

niet de kennis of de tijd bezitten

om zich te bekommeren om al die

problemen, pakt Mélanie maar al

te graag al die hindernissen aan

en gaat op zoek naar een oplos-

sing. Ze helpt de producent door

te luisteren naar zijn of haar be-

hoeften en door een strategie op

te bouwen in verband met de om-

zet, filosofie of wensen van het

bedrijf. “Ik heb Sales4bio opge-

richt om biologische producenten

te helpen zich te verdedigen. Het

is belangrijk dat de klant een goed

contact kan opbouwen met de

producent en dat ze op een goeie

manier met elkaar communice-

ren om de verkoop te laten stij-

gen.”

BIO-ETHIEK

Mélanie maakt een onderscheid

tussen ‘bio-etiket’ en ‘bio-ethiek’:

“Er zijn ondertussen veel bedrij-

ven die een biolabel op hun pro-

ducten plakken, maar waar het

echt om draait, is de bio-ethiek.

Wij willen evolueren naar een

groenere wereld, waar waarden

en respect voor de natuur voor-

opstaan. Het gaat niet zozeer om

een etiket, maar om mensen die

vechten voor de gezondheid, voor

kwaliteit en voor de natuur. Wij

willen biologische merken steu-

nen die de wereld willen verbete-

ren, die duurzaamheid voorop-

stellen en die alternatieven of op-

lossingen vinden om minder te

verspillen en minder te vervuilen.

Biologisch, lokaal en afvalvrij le-

ven: die pijlers vormen de toe-

komst van onze planeet.” Door de

coronacrisis wordt de gezondheid

meer dan ooit belangrijk

gevonden en die tendens is voel-

baar: “Nu zeker wil iedereen meer

dan ooit gezond eten en lokaal

kopen. Ik zie die trend vooral bij

jongeren. Zij willen duurzaam,

biologisch en ook verpakkingsvrij

kopen. Ik wil dat ondersteunen.”

Mélanie heeft met Sales4bio als

doel om de biologische expertise

binnen België verder uit te brei-

den naar de internationale markt:

“Wij willen de nummer één biolo-

gische referentie worden op de

internationale markt voor België

en omstreken, voor elk bedrijf

met commerciële behoeften bin-

nen de Benelux en daarbuiten.

Met onze klanten in Frankrijk,

Duitsland en Zwitserland zijn we

in ieder geval al de goeie richting

aan het opgaan.”
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“Biologisch, lokaal en afvalvrij:
de toekomst van onze planeet”

Mélanie Longin: “Wij willen evolueren naar een groenere wereld, waar respect voor de natuur vooropstaat.” (foto SB)_________

“Ik heb
Sales4bio
opgericht om
biologische
producenten te
helpen zich te
verdedigen”
_________

ROESELARE Sales4bio

werd in juni verkozen tot

starter van het jaar in

Roeselare. Het bedrijf

werd in juni 2019 opge-

richt door Mélanie Lon-

gin (30) en is expert in

consulting en de ontwik-

keling van biologische

merken. Haar passie voor

sales en biologische pro-

ducten en haar enthou-

siasme, leergierigheid en

motivatie zorgden ervoor

dat Sales4bio een groot

succes werd.

DOOR SOFIE MISSAEN


