
 Daarnaast moet Top1Toys de speelgoedwinkel
 zijn waar elke consument terecht kan voor leuke 
Producten, voor een leuke prijs, met een een fantastische 
Service, Expertise en Informatie over leuke acties en rages.

2. 0
VAN START!

E N T H O U S I A S T E ONDERNEMERS
In diverse steden in NL zijn wij op zoek naar enthousiaste ondernemers!

 Alles start met overtuiging. Wij zijn van mening  
 dat we een goede stap hebben gezet in een toe-
komst voor iedereen. Onze samenwerking betekent een 
sterke positie in een veranderende marktomgeving. Bent 
u het met ons eens? Dan start alles met een aanmelding!

 Samen willen we de leukste speelgoedwinkel
 van het land zijn & blijven. Een goede samen-
stelling van het assortiment is hierbij belangrijk en zeker 
het gedeelte waarin wij leuke en sterke aanbiedingen 
kunnen bieden ten opzichte van nieuwe en actuele 
artikelen. De Top1Toys speelgoedwinkel moet een af-
spiegeling zijn van een sterk basisassortiment en lokale 
kenmerken. Een winkel met een speciaal assortiment met 
leuke aanbiedingen zodat de winkel een toevoeging is in 
de winkelstraat.
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2 In de afgelopen jaren is Otto Simon B.V. uit-
 gegroeid tot één van de grootste speelgoed-
groothandels binnen Europa. Naast de core-business 
als speelgoedgroothandel wordt er vanuit het hoofd-
kantoor een inkooporganisatie aangestuurd: Top1Toys. 
Deze groep zelfstandige ondernemers zijn gebundeld 
onder de vlag Top1Toys. In zowel Nederland, België 
als Duitsland maar ook op de voormalige Nederlandse
 Antillen is Top1Toys vertegenwoordigd.
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Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie 
op www.ottosimon.nl of 
stuur een e-mail naar 

top1toys@ottosimon.nl

Wij staan aan 
onze kant klaar om 

er vol overtuiging en 
enthousiasme in te 

springen.

Wordt u de zelfstandig ondernemer onder de landelijke vlag met ruimte voor eigen, lokale en/of eigen online activiteiten? 
Dan zijn wij op zoek naar u!

U ook?

• Sterke automatisering
• Lage investering

• Leuk basisassortiment 
 va. 2.500/4.000 artikelen

• Sterke prijsconcepten
• Lokaal te versterken 

Voordelen:
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