I samarbejde med SuperBrugsen ...

... leverer
Egebjerg Købmandsgård
dine friske dagligvare m.m.

Friske varer
Vi lægger stor vægt på at varer som De modtager, mælk, brød,
grønt m.m. har størst mulig friskhed.
Den lokale SuperBrugsen pakker altid friske varer som har
maksimal holdbarhed.

Fornuftige priser
Vores priser er almindelige SuperBrugsen priser. Der er ikke
lagt skjulte omkostninger på priserne. Der er mulighed for at
handle fra den ugentlige normale tilbudsavis fra SuperBrugsen
og fra hele discount-sortimentet ca. 1100 varenumre med fast
lav pris.

Imødekommenhed
Vi tilpasser os den enkelte borgers behov, f.eks. tidspunkt for
levering. For at have det bedst mulige samarbejde, tilstræber
vi en fast kontaktperson, både ved telefonisk bestilling,
pakning af varer og ved leveringen. Det vil derfor være den
samme person der kontakter Dem igen og igen.

Fordele ved Egebjerg Købmandsgård
FIREFARVET KATALOG
med ca. 6000 varer i billeder/tekst.
FORNUFTIGE PRISER
Ingen ekstra omkostninger er lagt
på priserne.
SuperBrugsen TILBUDSAVIS
Der kan handles fra den normale
ugentlige tilbudsavis og fra ca. 6000
SuperBrugsen varer som ikke ses i
kataloget.
NETTORVET
Der kan handles sæsonvarer fra
Nettorvets katalog på www.coop.dk
FRISKE
Slagtervarer og bagervarer.

KØLE OG FROSTVARER sættes på
plads i henholdsvis køleskab og
fryser, direkte fra vores kølebiler.
DAG TIL DAG LEVERING
Varerne kan bestilles indtil
kl. 12.00 dagen før den aftalte
leveringsdag.
BESTILLING
Deres faste kontaktperson ringer
til Dem på det aftalte tidspunkt og
hjælper Dem med Deres bestilling.
De kan også bestille via vores
hjemmeside, på mail eller gennem
hjemmeplejen hvis man er visiteret
til det.
BETALING
PBS eller månedligt Girokort samt
dankort.

Mit navn er Hans-Henrick Jørgensen, lad mig præsentere
den butik, du nu kan vælge at handle i. Jeg har ansvaret for
at du vil få nogle gode oplevelser ved at vælge os som din
indkøbsleverandør.
Min vigtigste opgave er at få nogle gode, venlige og
pligtopfyldende medarbejdere, der kan betjene dig, både på
telefon, online eller hvordan du har ønsker at bestille dine
varer. Derudover har vi naturligvis et godt og tæt samarbejde
med den butik som du får pakket dine varer i.
Din indkøbsoplevelse skulle gerne komme så tæt på den
oplevelse det er at handle selv.

Hils nu på vores uddeler, slagter og bager
Uddeler:
Uddeleren har ansvaret for at den butik du får varerne fra hele
tiden har friske og gode varer til konkurrencedygtige priser
samt massere af gode tilbud og et stort udvalg af varer til en
fast lav pris. Uddeleren sikrer sig at have de varer hjemme
som du skal bruge og at der er gode folk til at pakke din ordre,
samt at butikken er ren og pæn. Han ansætter slagter,
bager og grøntmand m.m.

Slagtermester:
Slagtermesteren sørger for at du får
nogle gode smagsoplevelser. Han
laver gerne den udskæring du
ønsker, både hvad angår størrelse
og kvalitet. Han laver gode, sunde og
smagsfulde retter, lækkert smørrebrød og
skærer saftige bøffer til dig hvis det er dette
du ønsker. Han sørger for et stort udvalg af
kød og delikatesser, samt tilbehør klar til dig.

Bagermester:
Bagermesteren sikrer det sprøde og
velsmagende brød. Det er lige fra rundstykker
til store lagkager. Her kan du næsten få alt hvad
hjertet begærer af søde sager og spændende
brød, frisk fra den velduftende ovn. Når du
får gæster eller gerne vil gøre lidt mere ud af
dagen, så kan vore bagermester levere kagen.

Tryghed, Stabilitet & Kvalitet
Vi tilbyder et stort udvalg i:
Økologiske varer
Änglemark miljøvenlige varer
Nøglehulsmærket varer
Fast lav pris
Sukkerfri varer
De vil opleve et udbud af varer og kvalitet,
identisk med det, man møde ved et besøg i SuperBrugsen.

Det vil glæde os at hjælpe Dem med
Deres ugentlige indkøb.

Ring til os på 70 25 88 88
Med venlig hilsen
Berit (Leder af callcentret)
Mail: info@egebjergkobmandsgaard.dk
Hjemmeside: www.egebjergkobmandsgaard.dk

sejersbogtryk.dk - 6131 1767

