Press Release
Bakkerij Van Thillo wint Retail Award 2012
Callebaut® omarmt initiatief dat vakmanschap met Belgische chocolade
aanprijst




Eerste editie Retail Awards
“De Oscars van de kleine Belgische zelfstandige Retailers”
Callebaut® steunt dit initiatief en is peter van de award voor de ‘betere
brood- en banketbakkerij/chocolatier’

Wieze/Schelle, 26 november 2012 – Gisteravond vond de eerste editie van de Belgium

Retail Awards plaats. Het is een evenement dat werd in het leven geroepen voor het
bestendigen en verbeteren van de algemene kwaliteit in de retail-sector. Ze wil het
grote publiek en de professionelen een positieve kijk geven op het retail-gebeuren.
Een flinke portie gezond verstand, vakkundig management, klantvriendelijk- en
gastvrijheid zijn de 4 belangrijkste basissen tot het in stand houden van het cliënteel.
Deze zijn dan ook de aspecten waarmee werd rekening gehouden in het beoordelen van
de deelnemers.
Tijdens de Belgium Retail Awards staat de kleinhandel centraal, dit is de plaats waar
liefde voor het ambacht en het persoonlijk contact met clienteel van cruciaal belang
zijn.
Callebaut ondersteund dit initiatief door zijn peterschap voor de award voor de betere
‘Brood- en Banketbakkerij/Chocolaterie’, en deelt het enthousiasme van de organisatie
dewelke hiermee het artisanale segment in het voetlicht wil plaatsen.
Bakkerij Van Thillo kreeg niet alleen de prijs voor beste Brood- en
Banketbakkerij/Chocolatier 2012, hij kaapte ook de overkoepelende award Retailambassadeur van België weg.
Geert Kiesekoms, Sales Director Barry Callebaut Gourmet Belux: “Het is dan ook met
gepaste trots dat wij Bakkerij Van Thillo gelukwensen met de behaalde titels. Naast
hen wenst Callebaut ook alle andere kandidaten en laureaten te feliciteren, en zijn wij
bewust dat dit gebeuren als een algemene opsteker kan gelden voor eenieder binnen de
artisanale kleinhandel die zich dagdagelijks inzet om de consument op de wenken te
bedienen.”
***
Over Callebaut® (www.callebaut.be):
Al 100 jaar produceert Callebaut® chocolade in hartje België. Het is één van de zeldzame
chocolademakers die zijn cacaobonen nog steeds zelf selecteert, roostert en vermaalt tot zijn eigen
geheime en exclusieve cacaomassa, het belangrijkste ingrediënt voor couverture-chocolade. Callebaut
werd in 1850 in België opgericht als een brouwerij en zuivelbedrijf. Het produceerde zijn eerste
chocoladerepen in 1911 en begon in 1925 met de productie van couverturechocolade voor Belgische
chocolatiers. In 1950 begon Callebaut zijn producten te exporteren. Het maakt nu deel uit van Barry
Callebaut, 's werelds toonaangevende fabrikant van kwaliteitscacao en –chocolade.

1/2

Press Release
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Met een jaarlijkse omzet van meer dan CHF 4.6 miljard (EUR 3,6 miljar/USD 5,0 miljard) in het
boekjaar 2010/11 is Barry Callebaut, met hoofdkantoor in Zürich, 's werelds toonaangevende fabrikant
van kwaliteitscacao en -chocolade, van de cacaoboon tot het afgewerkt chocoladeproduct. Barry
Callebaut is aanwezig in 27 landen, telt 40 productievestigingen en heeft een zeer gediversifieerd
personeelsbestand van zo'n 6000 toegewijde medewerkers. Het bedrijf bedient de hele voedingsindustrie
en focust op industriële voedingsmiddelenfabrikanten en artisanale en professionele gebruikers van
chocolade (zoals chocolatiers, banketbakkers en bakkers), het laatstgenoemde segment met zijn twee
wereldmerken Callebaut® en Cacao Barry®. Barry Callebaut is wereldwijd leider in cacao- en
chocolade-innovaties en biedt een brede waaier aan diensten op het gebied van productontwikkeling,
verwerking, opleiding en marketing. Ook kostenbeheersing is een belangrijke reden waarom zowel
lokale als mondiale voedingsmiddelenfabrikanten samenwerken met Barry Callebaut. Via tal van
duurzaamheidsinitiatieven en onderzoeksactiviteiten werkt het bedrijf samen met cacaoboeren,
coöperatieven en andere partners om toekomstige cacaobevoorrading te verzekeren en het leven van de
boeren te verbeteren.
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Voor meer informatie
Geert KIESEKOMS
Sales Director GM Belux
Barry Callebaut
Aalstersestraat 122 – 9280 Wieze-Lebbeke
E-mail: geert_kiesekoms@barry-callebaut.com
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