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#WHY

Het Bio Proeflokaal heeft in totaal ruim 10.000 bezoekers mogen ontvangen. In de 
tijdelijke pop-up shop en restaurant in het oude postkantoor van Breda hebben 
bezoekers zes weken lang de wereld van biologisch eten kunnen ontdekken. Naast 
dagelijkse winkel- en restaurantbezoekers trok het Bio Proeflokaal ook een breed 
publiek met diverse (business) events, blogger meet & greets, foodworkshops en 
thema-diners. 

Zes weken lang, dag in dag uit, werden bezoekers met enthousiasme verwelkomd 
in de shop en het restaurant. De Smaakspecialist kijkt terug op een succesvol 
initiatief: “We hebben de droom om zo veel mogelijk mensen te inspireren om 
verantwoord te eten. Dit doen we al met het platform Organic Kitchen en het 
lesprogramma Kidsproef. Ook met het Bio Proeflokaal hebben we een diverse groep 
mensen kennis laten maken met biologische voeding, van basisschoolleerlingen tot 
zakenrelaties en alles wat daar tussen zit. We hebben mensen kunnen inspireren 
met proeverijen, films, gerechten, kennis, producten en events. Onze droom is met 
het Bio Proeflokaal weer een stukje dichterbij gekomen en daarmee is het voor ons 
een zeer geslaagde missie!”

GESLAAGDE MISSIE

TERUGBLIK SUCCESVOLLE POP-UP BELEVING



#HOW

#BIO RESTAURANT

#BIO BOEKENHOEK

#BIO SKOOP

#BIO PROEFLOKAAL

#BIO SHOP
In de BIO Shop kon de consument 
de producten van SMAAKT, Bio 
Today en Raw Organic food proeven 
en kopen. De BIO Shop heeft in 
totaal ruim 10.000 + bezoekers 
mogen ontvangen. 

In het BIO Restaurant konden 
bezoekers genieten van een 
Biologische lunch of diner 
bereidt met de producten van 
Smaakt, Bio Today en Raw 
Organic Food.

In de BIO Skoop werden 
bezoekers geïnspireerd met 
informatieve foodfilms.

In de BIO Boekenhoek kon de 
consument op zijn/haar gemak 
vernieuwende kookboeken inkijken en 
eventueel in de shop aankopen. 

In het BIO Proeflokaal werden 
bezoekers geïnspireerd met diverse 
kookworkshops, (wijn)proeverijen en 
diners. Ook vonden hier de Kidsproef 
lessen plaats.  
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#WHAT
#VOEDSELBANK

#BLOGGER EVENT

#TIPS VAN JET

#PROEVERIJEN

#KIDSPROEF
In het Bio Proeflokaal zijn 
meerdere Kidsproef lessen 
gegeven. Kidsproef is een 
educatief lesprogramma 
voor kinderen van groep 
7 en 8 over verantwoorde 
voeding. 

50 Consumenten die 
aangesloten zaten bij de 
Voedselbank konden deze 
avond genieten van een 
uitgebreid gratis biologisch 
diner.

Signeersessie met Jet 
van Nieuwkerk waarbij 
consumenten in gesprek 
konden gaan met Jet over haar 
nieuwe gelanceerde boek ‘Tips 
van Jet’. 

‘Meet the bloggers’. Een event waarbij 
foodies kennis konden maken met 
4 food bloggers. Een ispirerende avond 
met veel nieuwe informatie!

In het BIO Proeflokaal werden de 
zintuigen geprikkeld door diverse 
inspirerende kookworkshops en (wijn)
proeverijen. 

#KERSTDINER
Een leuke winactie waarbij 50 
mensen mochten genieten van 
een gratis Organic Kerstdiner. 



#WHAT

#KIDSPROEF

#VOEDSELBANK DINER

#BLOGGERS EVENT

#TIPS VAN JET

#KERSTDINER



#SOCIAL



#FACTS & FIGURES

MEDIA BEREIK:    3.000.000+

BEZOEKERS:    10.000+

KIDSPROEF:    250+ KIDS

EVENTS:      14



#AFTER MOVIE

CHECK HIER DE AFTERMOVIE VAN 
HET BIO PROEFLOKAAL:
www.bioproeflokaal.nl


