Veghel, 16 september 2020
-Persbericht-

JUMBO CITY AAN HET MARKELERBERGPAD IN AMSTERDAM GEOPEND
De stadse winkel voorziet in dagelijkse boodschappen en ter plekke bereide verse producten

Vandaag opende Jumbo de nieuwe Jumbo City in het wooncomplex aan het
Markelerbergpad 1 in Amsterdam. In aanwezigheid van het Jumbo City team en alle
belangstellenden, werd de winkel met een druk op de knop geopend. Zeven dagen per
week kunnen inwoners en bezoekers van Amsterdam er terecht voor een uitgebreid
assortiment aan dagelijkse boodschappen, maar ook voor vers bereide producten uit
eigen keuken en bakkerij. Meenemen, direct opeten of thuis klaarmaken; het kan
allemaal.

De Jumbo City in Amsterdam combineert de beste elementen van de reguliere Jumbo
winkels, de Foodmarkt en restaurantketen La Place. De gemakswinkel speelt zo in op de
verschillende behoeften van klanten uit het wooncomplex in de stad. De maaltijden uit eigen
keuken, de To Go producten en de producten uit de bakkerij zijn afgestemd op de
verschillende eetmomenten van de dag. Klanten kunnen een verkorte route door de winkel
nemen en rekenen binnen een handomdraai af bij de zelfscankassa’s.

Klanten maken kennis met Jumbo City
Tijdens de opening ontvingen de eerste 150 klanten een mooie bos bloemen. Bovendien
worden klanten die in de openingsweek voor een bedrag vanaf 15 euro boodschappen doen
(tot en met zondag 20 september) getrakteerd op een La Place chocoladereep.

Aansluitend op de wensen van klanten in de binnenstad hanteert Jumbo City in Amsterdam
ruime openingstijden. De winkel is op maandag tot en met zaterdag geopend van 8.00 tot
21.00 uur en op zondag van 9.00 tot 22.00 uur.
--Fotobijschriften
Fotobijschrift 1: Vandaag werd Jumbo City Amsterdam Markelerbergpad met één druk op de
knop geopend.

Fotobijschrift 2: De eerste 150 klanten ontvingen een mooie bos bloemen.

Fotobijschrift 3: Jumbo City Amsterdam Markelerbergpad biedt een uitgebreid vers vegan
assortiment.

Fotobijschrift 4: Klanten kunnen bij Jumbo City Amsterdam Markelerbergpad terecht voor
zowel de dagelijkse boodschappen als voor ter plekke bereide verse maaltijden en
producten.

Fotobijschrift 5: Bij Jumbo City Amsterdam Markelerbergpad worden de eerste twee
varianten van de nieuwe HALLO bieren van Jumbo aangeboden: het witbier ‘Gemaaid Gras’
en het blond bier ‘Zonnestraaltje’.

Over Jumbo Supermarkten
Jumbo is een Brabants familiebedrijf met een rijke ondernemershistorie. Jumbo telt
momenteel ruim 650 supermarkten, zeven Foodmarkten en een succesvolle online bestelen bezorgservice via Jumbo.com. Daarnaast lanceerde Jumbo het gemakswinkelconcept
Jumbo City, waarin het concern elementen van de reguliere Jumbo winkels, Foodmarkt én
van restaurantketen La Place combineert. Zo wil Jumbo lekker en gezond eten makkelijk
bereikbaar maken voor iedereen. In alle winkels én online wordt de unieke Jumbo formule
gevoerd (beste service + grootste assortiment x laagste prijs) en kunnen klanten vertrouwen
op de 7 Zekerheden. Door de klant altijd centraal te zetten, is Jumbo één van de best
gewaardeerde supermarktketens. Niet voor niets is Jumbo al zestien keer door GfK
uitgeroepen tot Beste Supermarkt van Nederland.

In 2009 nam Jumbo de supermarktketen Super de Boer over en in 2012 volgde het nog
grotere C1000. Begin 2016 heeft Jumbo ook de foodserviceformule La Place overgenomen.
In 2018 volgde de overname van een deel van EMTÉ. Zo groeide Jumbo van regionale
supermarktketen uit tot een leidende omnichannel retailer in Nederland. Voor meer
informatie zie www.jumbo.com.
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