
De moed om ietsje 
duurder te zijn…

Vele speciaalzaken krijgen het door de 
stijgende concurrentie steeds moeilijker. 
Niettemin bieden er zich nieuwe kansen aan. 
Consumenten kiezen het ene moment voor 
de goedkoopste prijs, maar op het andere 
moment resoluut voor de beste kwaliteit. 

En wat kiest u als food speciaalzaak? Stapt u 
mee in de ratrace voor de laagste prijs of kiest 
u voor de meerwaardeklant die vooral lekker 
eten weet te appreciëren?    

Wij kiezen alleszins voor hippe speciaalzaken 
die niet tégen de toekomst zijn, maar ervoor 
kiezen om samen zélf de toekomst te bouwen. 
Wij willen food speciaalzaken inspireren 
en de onderlinge ervaringsuitwisseling 
faciliteren. Een vereniging voor professionals 
van diverse pluimage, maar met eenzelfde 
missie: geloven in de toekomst van de betere 
speciaalzaak! Met concrete ledenvoordelen 
die u het deelnamerecht onmiddellijk laten 
terugverdienen.

Gelooft u in ons verhaal? Maak snel kennis 
met ons uniek ledenprogramma voor food 
speciaalzaken.    

Luc Ardies
Buurtsuper.be, de UNIZO organisatie van 
buurtsupers en speciaalzaken

Kathy Bruynooghe, 
De Kaasfee Oostkamp

Luc Vis,
St.-Katelijne-Waver

Greet en Jan,
delicatessenwinkel  
Grappe de Raisins Knokke

Johan Vergote en 
Elke Neyrinck, 
Vivobox - Versboetiek
Elversele

Buurtsuper.be I Willebroekkaai 37 I 1000 Brussel
02 212 26 22 I info@buurtsuper.be



UNIEK PROGRAMMA FOOD SPECIAALZAKEN

GRATIS

Wij geloven in de 
toekomst!

1. U kan één of alle vier ledenbijeenkomsten bijwonen op winkellocatie 
van collegae food speciaalzaken. Na een rondleiding zal onze 
moderator & PMO-expert een centraal gespreksthema inleiden en 
volgt er een onderlinge ervaringsuitwisseling (over de positionering 
van food speciaalzaken, rendabiliteitsanalyses, personeelsmotivatie,…) 

2. U kan kiezen tussen:  

• Ofwel kiest u voor een persoonlijke begeleiding & jaarlijkse update 
m.b.t. voedselveiligheid: onze experts nemen een pak zorgen van u 
over!

• Ofwel één van onze praktijkgerichte PMO-personeelsopleidingen 
die bij u op de winkelvloer plaatsvinden op het door u gewenste 
moment (zie www.pmocvba.be) 
 
U ontvangt eerst een factuur en vraagt de KMO Portefeuille aan 
(40% subsidie). De rest passen wij voor u bij zodat de opleiding / 
begeleiding uiteindelijk volledig gratis is!   

INSPIRATIEREIS TEGEN SPECIALE LEDENTARIEVEN 

U kan deelnemen aan een 2-daagse buitenlandse inspiratiereis voor 
échte ‘foodies’ naar innoverende winkelconcepten en / of ambachtelijke 
voedingsbedrijven mét een verhaal.

U betaalt voor dit uniek programma 

slechts €490 (€405 + BTW) via  
bijgevoegd overschrijvingsformulier.

Schrijf bij de mededelingen: ‘Buurtsuper.be 
ledenprogramma food speciaalzaken 2020’.

Let op: het UNIZO lidgeld is hier inbegrepen!


