ACIUeel

k ru¡dige kiik
0 pd e actdätiteít
E en

Garrefour België zoekt kandidaat-franchisenemers
Carrefour België breidt uit en neemt 9 Tecno-winkels over in onder

aan producten van marktleiders en het Carrefour-huismerk.

meer Herentals-Noord, Nieuwrode, 0len, Rijmenam, Wechelderzande

het aanbod verse producten zal veel mensen aanspreken, Dankzij

en Zoerle Panrvijs. Kandidaat-franchisenemers die interesse hebben

uw ervaring, ondernemingszin en klantgerichtheid bouwt u een
bloeiende zaak uit. Bovendien kunt u op elk moment rekenen op

om deze nieuwe winkels met enthousiasme te leiden, gelieve verder

te lezen.

Ook

de expertise en steun van de Canefour-groep 0m uw doelstellingen

Met de nieuwe generatie

'

Carrefour Express' biedt Canefour u

te realiseren.

Tegeno¡rer uw eigen inbreng van minimaal

50 000

een buurtwinkel op ongeveer 250 m2 en boordevol potentieel. Uw

euro staan onze logistieke organisatie, solide aankoopkracht en

klanten genieten hier van aantrekkelijke prijzen en een ruime keuze

commerciële begeleiding.

Vakbeurs Foodspecialiteiten 2017 op 26 ên 27 september in Expo Houten
wachten dat dit een groot spektakel gaat

Vakbeurs Foodspecialiteiten biedt een groot
internationaal aanbod uit meer dan 20 landen.

worden.

.
Naast de extra vierkante meters en een ver-

gen plaats van het Nederlands Nationaal

nieuwde indeling zijn er de volgende activiteiten

Kaaskeur Concours (NNKC) met ongeveer

tijdens de twee beursdagen:

450 deelnemers uit de kaasindustrie

. Direct bij de entree van hal 1 worden de
nieuwe producten, diensten en concepten

van 2017 gepresenteerd in de noviteitenstand. Deze

*

50 noviteiten doen mee met de

wedstrijd 'Beste Noviteit 2017'. Voorafgaand

ln Expo Houten

26 en

(Nederland) vindt op

woensdag

27

dinsdag

september voor

de

Tijdens de vakbeurs vinden de kaaskeurin-

en

(detail)handel.

o Vanaf begin augustus

2017

is de

Vakbeursfood App actief met plattegrond,
overzicht standhouders, informatie over de
noviteiten en de biologische route.

aan de beurs wolden de noviteiten bekend
gemaakt via de website en in de beurseditie

28ste maal de vakbeurs Foodspecialiteiten van Lekkernijver.
2017 plaats. ln vergelijking met vorige edities . . ln hal 3 treft u een kopie aan van de
werd het beursoppervlak opnieuw fors
Alkmaarse kaasmarkt met originele kaasgebreid, met nu ook standruimte in hal
dragers en meer dan 1000 kazen. Wij ver-

uit3.

Vakbeurs Foodspecialiteiten:

Dinsdag 26 en woensdag 27 september
2017 uan 11.00 tot 22.00 uur, Expo Houten,

Meidoornkade 24,3992 AE Houten
www.vakbeu rsfoodspecial iteiten. nl/re gistreren

Keurmerk Zeker Zeeuws
Het Zeeuwse keurmerk 'Zeker

keurmerk ook de landelijke erkenning als

Hangcultuurkwekers. De kwekers leveren

Streekproduct' staat voor 100% regionale

Erkend Nederlands Streekproduct

hun mosselen onder het label Zeker Zeeuws.

herkomst (provincie Zeeland inclusief kust

Stichting Streekeigen Producten Nederland.

Zeeuws@

van

en binnenwateren) van grondstoffen, be- en

keurmerk en de naleving van de regels.

Alle

verwerking in de streek en maatschappelijk

Nederlandse hangcultuurkwekers

verantwoord (duurzaam) produceren (MVO).

hebben hun locaties in Zeeland. De kwekers

Alle producten krijgen met het

zijn verenigd in de Vereniging van Zeeuwse
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De vereniging ziet toe op het gebruik van het

be - n i e u ws?

www.

buu
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Volg onze Facebookpagina www.facebook.com/buurtsuper.be

