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D
ie toepassing Audible het
vir mnr. Graeme Jarvie van
Greytown in KwaZulu-Natal
’n nuwe wêreld laat oopgaan
– en gelei tot HelloChoice, die
revolusionêre aanlyn bemar-
kingsplatform vir aartappels,

wat hy verlede jaar saam met ’n vennoot,
mnr. Grant Jacobs van Amkela Investments,
van stapel gestuur het.

“Ek is dislekties, maar danksy Audible
(’n toepassing wat boeke voorlees) verslind
ek nou boeke. Die idee vir HelloChoice het
ontstaan nadat ek die boeke The Lean Star-
tup (deur Eric Ries) enPlatformRevolution:
How Networked Markets are Transforming
the Economy – and how tomake themwork
for you (deur Geoffrey Parker, Marshall van
Alstyne en Sangeet Paul Choudary) geluister
het. Ek kan nie genoeg beklemtoon wat dit
vir jou kan beteken as jy dít wat jy as ’n boer
doen, kan digitaliseer nie. Jou verbeelding
is dan jou enigste beperkende faktor,” sê
Jarvie. Hy is deel van The Jarvie Group wat
met aartappels, droëbone, mielies en Santa
Gertrudis-beeste op die plaas Avalon naby
Greytown boer. Hy is ook by die makadamia-
en bloubessiebedryf betrokke.

Met HelloChoice bring Jarvie en Jacobs ’n
nuwe manier van bemarking vir vars produk-
te aan boere (en kopers). Hulle het met aar-

“Die platform is soos ’n aanlyn winkel waar
die boer sy produk vir die tydperk van die
veiling in die winkelvenster uitstal,” sê Jarvie.

Sedert HelloChoice in September begin
het, het die platform al sowat agt verkopers
en meer as 20 kopers gelok. Die diens word
stelselmatig na ander provinsies uitgebrei,
maar is tans net in KwaZulu-Natal en die
Vrystaat beskikbaar.

Dit is nie net ’n diens vir groot produsente
en aankopers nie, sê Jarvie. “Daar moet iets
wees om dit vir almal – van die bakkiesmous
tot die landwye aankoper vir ’n supermark-
groep – aanloklik te maak. Almal tel, want
elke bod maak ’n verskil. Die vryemarkbe-
ginsels is voor jou oë aan die werk.”

VERKOPEMAKLIK GEMAAK
Die gewone veilingsreëls geld op die platform.
As ’n boer ’n produk aangebied het, het hy dit
aan die veiling toegewy. En as ’n koper gebie
het, is sy bod bindend. Kopers en verkopers
het verskillende bladsye op die platform.

Produsente (verkopers) laai soggens hul
produkaanbod (in lotte van minimum een
palet, oftewel 110 sakke), met foto’s en ’n
reserweprys vir elke lot op die e-platform. Dit
is ’n goeie plan om dit op te deel in groter
en kleiner lotte sodat daar iets vir elke soort
koper is. Die platform is só ontwerp dat dit
net ’n paar minute kos om alles op te laai.

tappels begin, maar deesdae kan jy ook kool,
blomkool en kiwivrugte deur die platform
koop. Botterskorsies, boontjies, soetrissies,
broccoli en babaskorsies sal waarskynlik
binnekort volg.

In ’n neutedop is HelloChoice ’n platform
waar klein- en groothandelaars vars produkte
regstreeks by boere kan koop deur middel van
’n daaglikse aanlynveiling van ’n halfuur lank.
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’n Aartappelboer het ’n aanlyn veilingsplatform geskep waar vars produkte goedkoop, veilig
en doeltreffend verhandel kan word. Dit kan die mark van die toekoms raak, meen hy.

E-veilingbringgeleenthede
virvarsproduk-boere

’n Voorbeeld van die foto’s wat gelaai word
sodat kopers ’n goeie idee kan kry van die
voorkoms en gehalte van produkte.
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LAATWAAIMET ’N BOD
Wanneer die veiling begin, kan die geregis
treerde kopers die verskillende lotte maklik
besigtig en daarop bie. Die kopersblad bied
funksies sodat ’n koper in ’n oogwink die
gewas, streek, graad en produkgrootte en
lotgrootte kan kies waarin hy belang stel.
Alles waarna ’n koper kyk, word op ’n dop
houlys geplaas sodat hy net ’n oog kan hou
op die lotte wat hom interesseer.
Kopers het ’n keuse om aktief te bie, of ’n

volmagprys te skep. Laasgenoemde is nuttig
as hy nie die veiling kan dophou nie, maar
reeds vasgestel het wat hy bereid is om vir
’n spesifieke lot te betaal. Tydens die veiling
word bieërs deurentyd op die hoogte gehou
van hoe hulle vaar. Is hulle besig om ’n bod
te wen? Lê hulle tweede en moet wikkel
om seker te maak hulle wen die bod? Of
val hulle heeltemal uit die bus met hul bod?
Die veiling sluit om 09:30, maar as daar ’n

nuwe bod is tydens die laaste twee minute
van die veiling, bly die spesifieke lot ’n mi
nuut langer oop.
Ná die veiling word daar ’n paklys aan die

verkopers gestuur. Die kopers kry eposse
oor die lottewat aan hulle toegestaan is,met
inligting oor die betaalprosedure.

G’NGEKIBBELOORPRYSE
Produsente kry dus toegang tot ’n groot aan
tal kopers.Dieprysvandieprodukworddeur
vryemarkbeginsels vasgestel, wat ’n gerede
kaweloorpryse iets vandieverledemaak.Vir
kopers is daar die voordeel dat hulle toegang
tot ’n reeksproduktehet,wat boonopnet een
keer gehanteerword.Die grootstepluspunt is
egter dat pryse opHelloChoice in diemeeste
gevalle dié vandie varsproduktemarkte klop
omdat markkommissie nie betaal word nie
en vervoerkoste verlaag word.

Mnr. Justin le Roux, Jarvie se produksiebe
stuurder, sê die platform het sy lewe heelwat
makliker gemaak. Die plaas verkoop toene
mend produkte deur HelloChoice.
“Ek is nie meer deurlopend op die tele

foon besig om pryse vir almal te herhaal en
transaksies te organiseer nie.”
Hykykvroeg soggensnaalgemenepryseen

gaandieprysenawathulprodukteopdiemark
behaal het. Dit help hom om ’n reserweprys
vir die veiling te bepaal. As ’n boer dus ’n bod
op die beginprys kry, verdien hyminstens die
selfde as wat hy op die mark betaal sou word.
Maar as daar mededingende aanbiedings is,
vaar hy beter as op die varsproduktemark.
“Dit is hoe óns die pryse bepaal, maar

ons skryf nie aan produsente voor wat hul
openingspryse moet wees nie,” sê Jarvie.
Kopers moet binne vier uur HelloChoice

se rekening vereffen, wat weer op sy beurt
binne enkele dae die produsente betaal.
“Die ideaal is om die volgende dag al die

geld aan die produsente te betaal, maar ons
moet net seker maak die koper het wel die
produk gekry.”
Die produkrisiko lê by die boer, tot dit op

die klant se vragmotor gelaaiword (die kopers
gaan haal die produkte op die plaas of by die
pakskuur). As die koper opdaag om die pro
dukte te laai en dit weerspieël nie dit wat op
die veiling beloof is nie, val die transaksie deur
die mat. Die koper kry die boer se besonder
hede en ligging sodra hy vir die produkte
betaal het.

ALTERNATIEWESTELSEL
Die marge wat HelloChoice hef, word ge
bruik om die platform verder uit te bou en
meer kopers te werf. Dié heffing word deur
die produsent betaal.
Volgens Jarvie is die netto prys wat boere

deurHelloChoicebehaal, inbaiegevallebeter
as die mark s’n. “Boere moet ook onthou op
HelloChoicekry jy ’nplaasprys.Dit isdikwels
beter as die markprys sonder verdere koste.
Dít is waar jy die voordeel sien.
“As ’n boer nie vastrapplekopdie platform

kry nie, moet hy weet sy pryse is te hoog.
Hy sal die werklikheid in die oë moet kyk
en sy pryse moet aanpas.”
Jarvie sê tot tweederdes vanhul aartappel

oes het voorheenop ’n varsproduktemark in
die omgewing beland. Vanjaar het hulle die
grootste deel van hul oes deur HelloChoice
verkoop.
“Die varsproduktemarkte speel steeds ’n

rol, want wat ons nie op die veiling verkoop
nie, gaan outomaties mark toe.”
Dit iswaaromdieveiling soggensom09:00

begin. Dit gee genoeg tyd vir produsente om
hul aanbod vir die dag te bepaal en te laai,
maar lotte wat nie verkoop nie, kan ook
nog betyds mark toe (of na sy tradisionele
afsetgebied) gestuur word.
“Ons wil nie die markstelsel opfoeter nie,

maar ons bied ’n alternatief aan boere. Ons
beskou dit as ’n soort kruistog. Dit gaan nie
net daaroor om winsgewend te wees nie,
maaronswil boerehelpomdiebeste transak
sie te beklinkmet ’n stelselwat nie voorheen
vir hulle beskikbaar was nie.
“ ’n Mens weet nooit watter geleenthede

die eveilings kan oopmaak nie. Dink maar
aan die MiddeOoste wat SuidAfrikaanse
aartappels soek. Nou kan hulle maklik ’n
bestendige aanbod kry. Ons wys ’n baie gro
termark, en dit is makliker vir die kopers om
daarheen te gaan.”

LUCILLE BOTHA lbotha@landbou.com

HANDELSMERKE HELP
’n Sterk handelsmerk kan in boere
se guns tel as hulle deur HelloChoice
verkoop, meenmnr. Graeme Jarvie, wie
se aartappels onder die Golden Grow-
handelsmerk bemark word.
“Boere kan selfs meer as een handels-

merk hê, naamlik een vir hul topgehalte
en die res onder ’n tweede handelsmerk.
In Suid-Afrika het jy ’n koper vir sowel
jou goeie as jou derdegraadprodukte.
“’n Handelsmerk verseker dat jy gou

erkenning en lojaliteit in diemark kry. Op
die platform sal jou handelsmerk selfs
belangriker raak, want waarmense op
diemark kan rondloop en kyk hoe lyk
produkte, sal jou handelsmerk jou aanlyn
help om jou produkte te verkoop. Boere
moet egter hul handelsmerke beskerm.
Los gehalteprobleme so gou asmoontlik
op en wees seker dat wat jy sê in die sak
is, wel in die sak is.”

NAVRAE:Web:www.hellochoice.co.za

Inligtingoor suikerboonlottewatvolgensdieBIN-opsieopdieplatformtekoopaangebiedword.
BINstaanvirbuy it nowen is laterbydieplatformgevoeg.


