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Bakker Henk Bos maakt kennis met klanten
Winnaars eindejaarsactie ontvangen één meter rozijnenbrood
Ede, 15 januari 2013 – Henk Bos, eigenaar van Bakker Bos, bezocht vorige week
alle bakkerswinkels die sinds 1 januari onderdeel zijn van Bakker Bos. Tijdens
dit Bos Begroetingsmoment konden klanten persoonlijk kennismaken met
bakker Henk Bos en gratis proeven van het uitgebreide assortiment van Bakker
Bos.
In twee dagen bezocht bakker Henk Bos alle vestigingen van Bakker Bos in Ede,
Veenendaal, Heelsum en Oosterbeek. Hierbij stond de persoonlijke kennismaking met
de bakker en het uitgebreide assortiment centraal. Henk Bos: “Wij vinden het prettig
om persoonlijk kennis te maken met onze klanten en onze buren. Daarom ben ik de
afgelopen dagen naar elke vestiging gegaan om de klanten te ontmoeten en te
vertellen over onze plannen met de winkels. Daarnaast stelden wij ook ons
assortiment brood en banket voor door middel van een gratis Bakker Bos tas, gevuld
met diverse specialiteiten.”
Winnaars
Tijdens het kennismakingsmoment verraste bakker Henk Bos in elke vestiging de
winnaar van de eindejaarsactie met één meter rozijnenbrood. Henk Bos vertelt over
de uitreiking: “Het is erg leuk om mensen te kunnen verrassen met een van onze
specialiteiten. De winnaars reageerden allemaal heel enthousiast op deze extreem
lange prijs. Wij krijgen nu op ons facebookaccount veel leuke reacties over de smaak
van het rozijnenbrood. Wij zijn natuurlijk erg blij dat deze prijs zo in de smaak valt.”
Over Bakker Bos
Bakker Bos is sinds 1910 een vertrouwd adres voor lekker, vers brood en banket. Al vijf generaties lang
werkt de familie Bos uit Maarsbergen aan één gezamenlijk doel: lekker, ambachtelijk brood en banket
bakken. De traditionele apparatuur is ingeruild voor hypermoderne techniek, maar de herkenbare smaak
van ambachtelijk brood en banket van Bakker Bos blijft hetzelfde. Deze herkenbare smaak deelt de bakker
graag met klanten door middel van demonstraties, workshops en proeverijen.
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