
 

 

PERSBERICHT 

 

“De overall winnaar Vries Vers Winkel 2011 wordt op donderdag 19 

mei 2011 bekend gemaakt” 

 

 

De Verkiezing Vries Vers Winkel 2011 nadert zijn ontknoping. 

 

NIJKERK – De spanning loopt op bij de genomineerde winkels voor de 

felbegeerde titel “VriesVersWinkel van het jaar 2011”.  Maar ook bij de 

producenten die een product hebben aangeleverd voor de eer “VriesVers 

Product van het jaar 2011”. Tijdens een grandioos VriesVers Event, donderdag 

19 mei 2011 in het Holland Casino in Breda, worden de winnaars van de tweede 

editie van deze verkiezingen bekend gemaakt. Het thema van de bijeenkomst is 

dan ook geheel terecht “VriesVers Platform: alleen voor winnaars”.  

 

De consument centraal 

Niet het oordeel van de vakjury staat centraal: in deze verkiezing is het vooral het 

oordeel van de consument dat doorslaggevend is. Tussen half maart en half april 2011 

zijn consumenten in de gelegenheid gesteld hun mening over de VriesVers afdeling van 

hun favoriete supermarkt via internet kenbaar te maken. Dit heeft geleid tot de eerste 

twaalf nominaties: per provincie werd de beste VriesVersWinkel bepaald die vervolgens 

werd bezocht door de vakjury. Uit deze nominaties zal donderdag 19 mei tijdens een 

grandioze slotfinale van de Verkiezing de overall winnaar bekend worden gemaakt. 

 

Maar ook de consument wordt beloond voor zijn of haar inspanning. Onder de inzenders 

van de winkelbeoordelingen worden namelijk 3 Whirlpool koelkasten en 1 Citroën C1 

verloot. De consumenten die voor deze prijs in aanmerking komen, zijn eveneens 

uitgenodigd om donderdag 19 mei in het Holland Casino in Breda aanwezig te zijn. 

 

Presteren onder koude omstandigheden 

Dagvoorzitter van het VriesVers Event is televisiepresentator Gregor Bak. Hij zal op 

geheel eigen en enthousiaste wijze het event aan elkaar praten. Als bijzondere spreker 

verwelkomt hij ir. Marc Cornelissen: deze ervaren expeditieleider, die onder anderen 

meerdere Poolexpedities heeft ondernomen, weet alles over presteren onder koude  

omstandigheden. Een prachtige metafoor naar de aanwezigen over doorzetten en 

volhouden aan je ideaal, ook wanneer het eens iets minder warm is.  

 

Impuls geven aan diepvries-eetgedrag 

Het VriesVers Platform is een vereniging die als doel heeft nieuwe en lange termijn 

impulsen te geven aan diepvries(consumptie) in retail. Ruud Harmsen, voorzitter van het 

bestuur van het VriesVersPlatform: “De impulsen die het VriesVersPlatform richting de 

consument wil geven, zullen sterk gericht zijn op het imago van vriesvers en op de 

aankoopfrequentie.  Met mediacampagnes en winkelvloeracties willen de fabrikanten 

consumenten informeren over de uitstekende kwaliteit van diepvriesproducten. De 

campagne moet vooral het versimago van diepvries verbeteren.” Hij vervolgt: “Het is een 

fantastisch initiatief dat vriesvers fabrikanten, retailers, logistieke partners, 

verpakkingsfabrikanten en fabrikanten van diepvries hardware, samenwerking zoeken 

met elkaar. Deze krachtenbundeling moet gaan leiden tot een groeiend aandeel van 

vriesvers in de komende jaren!” 
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Kerngegevens: 

Meer info: ISMC (coördinatie VriesVersPlatform) 

Telefoon: 033 -4220033, e-mail: slijkhuis@ismc.nl, website: www.vriesversplatform.nl. 

 


