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Cold&Dog

Cold&Dog heeft een frozen yoghurt speciaal voor honden. Deze koude snack zorgt voor een 
rustgevende verkoeling , maar kan ook als een verantwoorde traktatie gegeven worden. De 
frozen yoghurt is namelijk lactosevrij, prebiotisch en bevat 100% natuurlijke ingrediënten en
is vrij van toegevoegde suikers. Bovendien zijn de kleurrijke bekers zijn echte blikvangers in 
elke vriezer en zorgen voor een unieke winkelervaring voor de consument. 
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Uitgebreid assortiment food en non-food
Met meer dan 12.000 producten en 240 merken is 
er steeds een compleet assortiment beschikbaar om 
uw klanten optimaal te bedienen. Ons uitgebreide 
diepvriesassortiment en gespecialiseerde koeltransport 
zorgen ervoor dat ook dit assortiment steeds juist en 
tijdig beschikbaar is voor u.

Logistiek platform met een lange  
geschiedenis
Als familiebedrijf hebben we al meer dan 80 jaar ervaring 
binnen de dierenbranche. Vandaag de dag zijn we bij 
uitstek gespecialiseerd in logistieke dienstverlening in de 
breedste zin. Hierdoor kunnen we de door u gemaakte 
afspraken met de merkeigenaren direct uitvoeren.  

Moderne magazijnen en eigen logistieke  
distributie
Vanuit onze moderne geautomatiseerde magazijnen 
verzorgen wij de distributie in de Benelux naar zowel 
retailers als consumenten. Met MDI Logistics, onze 
zusterorganisatie, houden we de distributie direct 
in eigen hand en kunnen we nagenoeg alle winkels 
indien nodig meerdere keren per week leveren. Maar 
we kunnen u ook helpen met fulfilment van uw online 
retail, crossdocking invullen en dropshipment uitvoeren. 
Kortom een maximale flexibiliteit om uw klanten 
optimaal te bedienen zonder complexiteit aan uw 
organisatie toe te voegen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten hoe wij uw organisatie verder kunnen 
helpen? Neem vrijblijvend contact op met onze account-
managers, zij helpen u graag verder.

Totaalleverancier voor pet food en non-food! 
Malanico biedt het uitgebreidste onafhankelijke distributieplatform voor voeding en accessoires voor huis-
dieren in de Benelux. Wij leveren een compleet assortiment dierenvoeding, diepvriesvoeding, accessoires, 
verzorgingsproducten en tal van bodembedekking aan de bekende ketenorganisaties, dierenspeciaalzaken, 
tuincentra, doe-het-zelf zaken en aan webshops. Wij ontzorgen, zodat u zich kan bezighouden met wat voor u 
belangrijk is, de verkoop.

Uw accountmanagers
Noord / Noord-Oost Nederland
Jan Schutte 
jan.schutte@malanico.nl 
+31(0)6-5421 6949

Zuid Nederland
Ron Muller 
ron.muller@malanico.nl 
+31(0)6-5384 3521

Midden / Oost / Zuid-Oost Nederland
Anton Corton 
anton.corton@malanico.nl 
+31(0)6-5347 2783

West / Midden Nederland
Dennis van Rooij 
dennis.van.rooij@malanico.nl 
+31(0)6-2295 1945

België / Luxemburg
Peter van Ongeval 
peter.van.ongeval@malanico.be 
+32(0)496-281 171




