
De uitingen in het maandpakket brengen de maand-
acties onder de aandacht. Alle deelnemers ontvangen 
elke maand leafl ets voor het promoten van de 
‘Snack van de Maand’ en een A3-lichtbakposter 
waarop de maandacties staan. Met deze middelen 
promoot u de maandacties in uw zaak. Voor de 
externe communicatie (naar klanten én prospects) 
kunt u  kiezen uit drie verschillende pakketten:

Het is mogelijk om het maandpakket uit te breiden
met een narrowcastingpresentatie.

PROMOTIE

JaarpakketMaandpakket

1   Een pakket voor online promotie zonder folders.

2   Een pakket voor online promotie met circa 
     1000 niet-gepersonaliseerde folders.

3   Een pakket voor online promotie 
  met circa 1000 folders met uw logo 
  en bedrijfsgegevens.

Het assortiment van Fast and Fresh bestaat uit lekkere, 
verse en kwalitatief hoogwaardige producten. Wij stellen elk 
jaar een Fast and Fresh-jaarassortiment samen en dat bestaat 
uit: schotels, broodjes, supertjes, salades, verschillende

(ham)burgers en een SnackBag voor de kinderen. U kunt er 
ook voor kiezen om zelf het jaarassortiment samen te stellen. 
Het assortiment is groot (ruim 300 verschillende producten 
staan in de beeldbank) én uitdagend (vanwege o.a. de salades, 
het afbakbrood en de vegetarische producten). U bepaalt zelf 
de prijzen van het jaarassortiment.  

Middels de Fast and Fresh-beeldbank kunt u een keuze maken uit ruim 300 verschillende 
producten. 300

VERSCHILLENDE
PRODUCTEN

BIJ FAST AND FRESH BIEDEN WIJ EEN MAAND- EN JAARPAKKET

Het jaarpakket bestaat uit posters die het Fast and 
Fresh-jaarassortiment promoten. Daarnaast bieden 
we de mogelijkheid om extra promotiemateriaal te 
bestellen (vlaggen, parasols, polo’s etc.).

Fast and Fresh

JAARASSORTIMENT

SCHOTELS BROODJES SUPERTJES BURGERSSALADES SNACKBAG
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De maandfolders 
worden gratis verspreid in uw wijk.POSTER

FACEBOOK LIKE-ACTIE

POSTER 
VEGETARISCHE
SNACKS

Deze actie geldt in [maand - jaar]

vietnamese vietnamese vietnamese vietnamese vietnamese 
                      Kom snel langs voor deze lekkere actie

Deze actie geldt in [maand - jaar]

bol 
tartaar

395
Deze actie geldt in [maand - jaar]

bol bol bol 
tartaartartaartartaar                      Kom snel langs voor deze lekkere actie

Deze actie geldt in [maand - jaar]

supertje 
kiphaasjes

495
Deze actie geldt in [maand - jaar]

supertje supertje supertje supertje supertje supertje supertje 
kiphaasjeskiphaasjeskiphaasjes                      Kom snel langs voor deze lekkere actie

Deze actie geldt in [maand - jaar]

gehaktbal
schotel 725

Deze actie geldt in [maand - jaar]

gehaktbalgehaktbalgehaktbalgehaktbalgehaktbal
schotelschotel 77725252525                      Kom snel langs voor deze lekkere actie

Deze actie geldt in [maand - jaar]

carpaccio 
maaltijdsalade

545
Deze actie geldt in [maand - jaar]Deze actie geldt in [maand - jaar]

carpacciocarpacciocarpacciocarpacciocarpaccio
maaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalademaaltijdsalade

5555555555555545454545454545454545
                     Kom snel langs voor deze lekkere acties

Deze acties gelden in [maand - jaar]

gehaktbal
schotel

bol

tartaar
supertje

kiphaasjes
carpaccio

maaltijdsalade

vietnamese

loempia s

per 2 stuks 

i

per 2 stuks 100725 395 545495

MAANDVIDEO: EEN LEUKE ANIMATIE 
VAN DE ACTIES IN DE FOLDER


