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We wonen in een prachtig gebied, gelegen aan de Loonse en Drunense Duinen: de thuishaven
van vele producenten die eerlijke en ambachtelijke (biologische) producten maken. Denk aan
melkveebedrijven, groente- en fruitteelt en (biologische) boerderijen. Al deze mooie producten
verdienen het om meer bekendheid te krijgen en om meer genuttigd te worden. Consumenten willen
weten wat ze eten: eerlijke en gezonde producten, regionaal geproduceerd.

Kimgro Verbindt

Wij van Kimgro stellen ons een verbindingsroute voor, waar producenten en afnemers aan elkaar
gekoppeld worden in een netwerk waar beide partijen profijt van hebben. De reden? Wij zijn betrokken
bij de agro-/foodsector in onze regio en wij willen een positieve, actieve bijdrage leveren zodat deze
sector verder groeit en meer naamsbekendheid krijgt.
Maak kennis met onze nieuwe dienst: “Kimgro Verbindt” : tijdens het rijden van de route verbindt
Kimgro de producenten en afnemers door middel van gratis promotie. Dat kan in de vorm van een
brochure, een aanbieding of zelfs een gratis product om te proberen. Dat is meerwaarde creëren op de
Kimgro wijze.

Koel & Vers

Kwalitatieve producten verdienen kwalitatief transport. Het is van groot belang dat de verse producten
onder de juiste condities worden vervoerd, zodat de kwaliteit 100% gegarandeerd is. Dat is wat de
afnemer van de producent verwacht en waar Kimgro voor zorgt. Verder bieden wij alles wat men van
een kwalitatieve sneltransporteur mag verwachten:
Afspraak = afspraak: we doen wat we beloven
Een scherpe prijs-/kwaliteitverhouding
Flexibiliteit en snelheid
Korte lijnen en 24/7 bereikbaar

Extra voordeel van het Kimgro Verbindt netwerk

Wordt u onderdeel van het netwerk van producenten, dan vallen u meerdere voordelen ten deel,
behalve promotie op de route:
Uw bedrijf / uw producten krijgen een plaats op de Kimgro site
Uw acties, producten, leuke weetjes worden benoemd in de nieuwsbrief die Kimgro in
de regio zal rondsturen
Wij brengen uw bedrijf onder de aandacht bij consumenten in de regio
Nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe dienst? Kijk op www.kimgro.nl en schrijf u in voor de
nieuwsbrief.
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