Lentefolder met kortingbonnen pas deze week uit
wegens Coronacrisis
Brussel, 4 mei 2020 – BABM, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van fabrikanten van
merkartikelen, verspreidt deze week voor het derde jaar op rij een promotiefolder die de
producten van haar leden onder de aandacht brengt. Dit jaar werd de verspreiding van het
couponboekje met enkele weken vertraagd door de coronaviruscrisis, maar BABM wilde
deze actie toch laten doorgaan. In deze delicate periode voor de financiën van vele
Belgische gezinnen vindt BABM het belangrijker dan ooit om dit initiatief ten gunste van
de consumentenportemonnee verder te zetten. Deze folder, die 34 coupons voor
merkproducten bevat, wordt aan 2,4 miljoen Belgische huishoudens bezorgd.
Aanvankelijk was BABM van plan om het couponboekje te verspreiden in de week van 30 maart.
Uiteraard heeft het coronavirus de situatie veranderd. Enkele weken geleden nam de regering,
op advies van de Nationale Veiligheidsraad, een aantal maatregelen om de pandemie in te dijken,
waaronder het verbod op winkelpromoties. Daarop heeft BABM besloten de bedeling uit te stellen
tot deze week.
“Haast je naar de winkel”… en hou veilige afstand
Dankzij deze folder, die 34 kortingsbonnen bevat, kunnen Belgische huishoudens genieten van
kortingen voor een totaalbedrag van € 34.
Het couponboekje is al enkele maanden in voorbereiding. De titel “Haast je naar de winkel” werd
ruim voor het begin van de coronaviruscrisis gekozen. Het was te laat om deze te wijzigen omdat
de boekjes al gedrukt waren, maar de merkartikelenfabrikanten hebben besloten om toch door te
gaan met de verdeling van de folder, om de consument dit voordeel toch te gunnen.

Over BABM
BABM is de Belgische Merkenvereniging die de belangen verdedigt van de Belgische fabrikanten
van merkartikelen. Onze leden zijn meer dan 80 ondernemingen die actief zijn in België en
Luxemburg en die nationale en internationale merken vervaardigen en verkopen. Samen
vertegenwoordigen de BABM-leden een omzet van meer dan 10 miljard € en stellen - rechtstreeks
en onrechtstreeks - meer dan 50.000 mensen tewerk.
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