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Van harte welkom 
op onze thema-avond 
‘samen komen we ’t verst’!
De consument voorzien van de mooiste, lekkerste en verste producten! 
Dat is ons gezamenlijk doel. De kwaliteit kunnen we garanderen door de 
samenwerking met de beste leveranciers, ons betrokken team en jou als  
AGF-specialist die de producten op de juiste manier in de markt zet.  
Elke schakel in de AGF-keten is belangrijk en daarom doen we het samen.  
Zo kunnen we samen de verwachtingen van de consument overtreffen.  
Met onze gedeelde ambitie en passie komen we samen ’t verst!

Maak kennis met nieuwe producten van Pure Ambacht, 
ontdek wat onze concepten Willie Wortel en  
Vol Smaak voor jou kunnen betekenen, vergroot  
je online zichtbaarheid en beleef ons nieuwe thema 
‘samen komen we ’t verst’. Ontdek het allemaal  
op één van onze avonden.

Assortiment
Als AGF-specialist wil je je klanten voorzien van een mooi  
assortiment met de beste kwaliteit. Kiezen voor Postuma betekent 
kiezen voor een onderscheidend assortiment. Samen zorgen we 
ervoor dat jouw assortiment aansluit bij jouw klanten.

Proef en beleef
Je kunt overal aardappelen, groente en fruit kopen, maar  
bij de AGF-specialist beleef je de ultieme versbeleving in  
keuze en kwaliteit. 

Onderscheidend
Met onze ondersteunende diensten en concepten geven we  
inspiratie voor jouw onderneming en voor jouw klanten.  
Als voorbeeld onze tool ‘Willie Wortel’. Met deze app draag  
je op een eigentijdse en leuke manier veel kennis van producten  
over aan jouw medewerkers. Zij kunnen deze kennis vertalen  
naar jouw klanten.

Ondernemen 
doen we samen

www.postuma.nl/aanmelden

Wil jij erbij zijn?
Meld je dan snel gratis

aan voor de avond
in jouw regio!
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Manenbergring 2, 8271 RX IJsselmuiden • Tel. (038) 337 00 99 
info@postuma.nl • www.postuma.nl      /postumaagf  

Wil jij erbij zijn?
 

Meld je dan snel
gratis aan via
postuma.nl/aanmelden

Programma
Inloop 19.30 uur   
Start 20.00 uur  
Einde 22.00 uur

Regio Noord 21 februari 2023Landwinkel Goense Marwijksoord 21a 9448 XA MarwijksoordRegio West 

9 februari 2023

Stadion FC Volendam

Sportlaan 10

1131 BK Volendam

Regio Zuid 
7 februari 2023

Schreurs Roermond  

De Spik 181 

6042 KT Roermond

Regio Midden 14 februari 2023
Landwinkel de WoerdtWoerdestraat 46684 DL Ressen

Regio Zeeland/West Brabant 23 februari 2023Landgoed UlvenhartHeistraat 164858 RL Ulvenhout


