Marqt opent morgen in de Bergse Dorpsstraat
tweede Rotterdamse winkel.
Nu ook duurzame dagelijkse boodschappen toegankelijk in Hillegersberg.
-31 oktober 2012-

Marqt, de duurzame winkelketen voor ‘écht eten’ opent op donderdag 1
november een tweede winkel in Rotterdam aan de Bergse Dorpsstraat 103.
Om de buurt kennis te laten maken met alle veehouders, telers en boeren
en heerlijke producten organiseert Marqt een grote proeverij op de
openingsdag tussen 17.00 en 19.00 uur.
Marqt aan de Bergse Dorpsstraat heeft op 500 vierkante meter een compleet assortiment dagelijkse
boodschappen, met het accent op vers: vis direct van de afslag, brood dat in de winkel wordt
gebakken, groenten en fruit van lokale telers, verse baby- en peutervoeding, vlees van Hollandse
veehouders, vers bereide maaltijden, heerlijke boerenkazen en een ruim assortiment aan duurzame
kruidenierswaren. Met een opmerkelijk wijn-assortiment waaraan de naam verbonden is van Frank
Smulders, de enige Nederlandse Master of Wine, waarvan er op de wereld maar 300 bestaan.
Door samenwerking met lokale veehouders, boeren en telers is Marqt dikwijls voordeliger dan
reguliere aanbieders en hiermee wordt duurzaam eten ook een dagelijkse keuze voor gezinnen.
Marqt-oprichter Quirijn Bolle: “Vanuit de Bergse Dorpsstraat 103 en de Binnenrotte 77 maken we nu
écht eten toegankelijk voor meer Rotterdammers. Beide winkels zijn voorzien van een ruime
parkeerplaats voor de deur. Om de komst met de fiets te stimuleren, bieden we onze klanten een
speciale openingsactie: met het doen van boodschappen kunnen klanten nu sparen voor een handige
Marqtfietskrat inclusief voordrager en montage!”
Met inmiddels zes winkels in Nederland - en dit jaar nog een zevende op komst - bedient Marqt
wekelijks meer dan 25.000 klanten en biedt het bedrijf werk aan ruim 400 medewerkers.
Meer informatie over producten, producenten en winkels is beschikbaar op www.marqt.com
Beeldmateriaal: http://wtrns.fr/tgnr2iWJ1PaB-Ra

Einde persbericht.
Voor additionele informatie, beeldmateriaal of interview-afspraak met Quirijn Bolle kunt u contact
opnemen met : Derk Meuter: derk.meuter@marqt.com, of bel +31 6 14 39 86 05.

