PERSBERICHT

METRO OPENT IN NAMEN EN VORST DE 8STE EN 9DE WINKEL IN
BELGIE
HORECA PROFESSIONALS VINDEN ER UITGEBREID VERSGAMMA
AAN DE SCHERPSTE PRIJZEN
Wommelgem, 5 september 2014 – In september opent METRO – dé partner van
de horeca professional – een 8ste en 9de vestiging in ons land, respectievelijk in
Namen en in Vorst. In de METRO-winkels vinden horeca-professionals alles
onder één dak en bovendien – dankzij de grote internationale aankoopkracht
van de groep – aan de voordeligste prijzen op de Belgische markt. De opening
van beide winkels is telkens goed voor zo’n 30-tal jobs.
Na Hasselt, Wevelgem, Antwerpen, Brussel, Luik, Evergem en Sint-Katelijne-Waver
krijgt METRO Cash & Carry Belgium er twee nieuwe winkels bij: op 10 september
open METRO Namen de deuren; twee weken later – op 24 september – is METRO
Vorst aan de beurt. De keuze voor de locatie van deze vestigingen is weloverwogen:
Metro wil voor alle horeca-professionals optimaal bereikbaar zijn, zodat ze nooit
langer dan een half uur onderweg zijn, wat een belangrijk aspect is om de
koudeketen na aankoop te kunnen garanderen. Met de opening van een winkel in
Vorst komt Metro alvast tegemoet aan de noden van de horeca-professionals en
handelaars in de zuidelijke rand van Brussel en de opening van METRO Namen is
goed nieuws voor de horeca professionals uit de provincie Namen, Henegouwen, de
Ardennen en Waals-Brabant.
METRO blijft dus groeien en werpt zich op als dé partner bij uitstek voor de horecaprofessional, vooral door haar bijzonder ruim versgamma aan de scherpste prijzen.
METRO helpt haar klanten om de totale foodcost zo laag mogelijk te houden, zodat
zij zich kunnen concentreren op de essentie: hun klanten smaak- en stijlvol
bedienen.
Alles onder één dak
Metro biedt een uniek concept met “alles onder één dak” en speelt in op de noden
van de professionals: een goede en gegarandeerde prijs, hoge kwaliteit van de
producten, aangepaste hoeveelheden van gespecialiseerde producten, een service
op maat en vooral tijdswinst.
Elke vestiging voldoet aan de strengste hygiënische voorschriften, voert een streng
versheidsbeleid waarbij het respect voor de koudeketen (fysiek gescheiden

ontvangst) centraal staat. De verschillende afdelingen hebben elk hun eigen
temperatuurbeheersingssysteem en de uitrusting is volledig aangepast aan de
Europese HACCP-wetgeving. Ook de extra faciliteiten – zoals gratis ijs en
stopcontacten voor koelwagens – worden door de klanten zeer geapprecieerd en
komen de kwaliteit van de producten alleen maar ten goede.
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Praktische info
De METRO winkel te Namen bevindt zich aan:
- Rue de l’Artisanat 16 • 5020 Rhisnes
- opent de deuren vanaf 10/9
De METRO winkel te Vorst bevindt zich aan:
- Luitenant Lotinstraat 20 • 1190 Vorst
- opent de deuren vanaf 24/9

Over Metro
Het succesverhaal van METRO Cash & Carry begon in 1964 met de opening van de eerste
zelfbedieningsgroothandel in Duitsland. Sinds 2003 zijn er ook METRO-winkels in België en
de toegang hiervan is exclusief voorbehouden voor horeca-professionals en handelaars. Met
de opening van Vorst en Namen komt het totale aantal Metro-winkels in België op 9. METRO
Cash & Carry telt daarnaast ook 6 Makro-vestigingen in ons land.
METRO Cash & Carry is op zijn beurt weer een onderdeel van METRO Group, de derde
grootste winkelketen ter wereld. METRO Group realiseerde in 2013 met zijn 270.000
werknemers in 32 landen een omzet van € 46 miljard. Voor meer informatie, surf naar
www.metro.be

