
 

 

 

 

 

 

 

CHOCOLATIER.TOOLS (Grossist version) 
Produktudvikling, kalkulation og kvalitetssikring som en service til jeres nuværende og kommende kunde. 

Bygget på en stabil og fleksibel platform, så kan chocolatier.tools tilbyde grossistvirksomheder en unik service til deres 

kunder – herunder en lettere tilgang for kunderne, til nemt at kunne udvikle nye produkter og samtidigt hjælpe 

kunderne til at kunne sætte en præcis kostpris på  deres fremstillede produkter. 

Chocolatier.tools kan bygges op omkring grossistvirksomhedens produkter,  

således at disse indgår i beregninger, opskrifter og kalkulationer.  

 

FUNKTIONER: 

Chocolatier.tools kan blandt andet benyttes til:  

- Nem fremstilling af opskrifter til jeres kunders produktion. 

- Professionelt redskab til udvikling af nye ganache baserede produkter til kundens virksomhed  

- Kalkulation af kunders produkter og delprodukter. 

- Udskrivning af opskrifter til produktionen i kundens virksomhed 

- Foretage nemme omregninger af kundens opskrifter 

Dette betyder blandt andet at kvalitetssikringen af kundens produktion og produkter lettere kan dokumenteres 

samtidigt med at tiden fra ide til færdig produkt kan gøres væsentligt kortere da alle beregninger kan foretages direkte i 

systemet.  

 

PRISER: 

For en grossist tilpasset version på chocolatier.tools, med fri individuel support til dine kunder, backup af tilknyttede 

kunders data samt løbende opdateringer af funktioner og design. Prisen er afhængig af mængden af individuelle licenser 

der skal købes. 

Antal licenser Oprettelse pr licens Mdl. Hosting og  
support pr licens 

Oprettelse + drift  
1 år pr licens 

Drift efterfølgende  
år pr. licens 

1 - 5 3295,00 149,00 5083,00 1788,00 
6 – 10 2995,00 139,00 4663,00 1668,00 

11 – 15 2795,00 129,00 4343,00 1548,00 
15 - 20 2495,00 119,00 3923,00 1428,00 

Alle oplyste priser er excl. moms og i danske kroner (DKK) 

Kontakt Dan Feld-Jakobsen på dan@greenglass.dk og book en tid til en demonstration af hvad chocolatier.tools kan gøre for din 

virksomhed og dine kunder. Se og læs mere på www.chocolatier.tools  
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