NIEUWSBRIEF VOOR HANDEL EN HORECA stad LEUVEN

De woensdagmail
12 juni 2013

Het L-café en Cyaan & Co zijn de laureaten
van ‘Starter in de Vitrine’
De campagne ‘starter in de Vitrine’ zit erop. Met deze campagne wilde de
stad Leuven en het Centrummanagement een platform geven aan nieuwe
zaken. Onder ‘starters’ werden niet alleen ‘jonge nieuwe starters’ verstaan
maar ook bestaande handelaars die een nieuwe winkel hebben opgestart
volgens een nieuw concept of zaakvoerders die een zaak hebben
overgenomen en er hebben ingegrepen in het commerciële concept ervan.

In deze mail

De genomineerde deelnemers werden door de juryleden gewikt en
gewogen op basis van de samenhang in hun commerciële concept. Een
mystery shopper ging de baan op om te oordelen over de ‘look and feel’
van de zaak, en de wijze waarop met de klanten werd omgegaan.

1.

Het L-café en Cyaan en Co zijn de
laureaten van ‘starter in de Vitrine’

2.

Winkeldiefstalpreventie

3.

Omgaan met agressie en
diefstalpreventie

Het was voor de juryleden een aangename verrassing om vast te stellen
dat heel veel van de deelnemende concepten sterk in mekaar zaten en
goed doordacht werden.

4.

Maak uw zaak rolstoeltoegankelijk
Gratis opvouwbare hellende vlakken

De juryprijs ‘handel’ ging na veel beraad naar Cyaan &Co. Volgens de
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motivatie van de jury is Cyaan en Co een zakelijk en ambachtelijk
winkelconcept, dat gebracht
wordt door een ondernemer
met veel oog en aandacht
voor ‘operational
excellence’. Dat staat voor
de constante aandacht voor
de klant in de winkel.
In zijn aanbod koppelt de
zaakvoerder goed
doordacht persoonlijk advies
en service aan ecologische
duurzaamheid en
kostenbesparing voor de
klant. Zijn keuze voor een
locatie op de
Aarschotsesteenweg in
WIlsele Putkapel en de
uitbreidingsplannen die hij
daar heeft, tonen aan dat
ook winkelwijkcentra nog
interessante perspectieven
kunnen bieden.
De juryprijs ‘Horeca’ werd toegekend aan het L-Café op de Oude Markt.
Het L-café is eigenlijk een biercafé met 38 bieren, maar ook een restaurant,

