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Sambal... eeeh..Champagne bij?!
!

De FER (Fine Eastern Restaurants), de eerste organisatie van Chinees Oosterse restaurants in
Nederland, start op 15 november met de campagne ʻChampagne Bij?ʼ. Met de campagne wordt
het startsein gegeven voor een reeks activiteiten richting het dertigjarig bestaan in Nederland in
2014. Met de campagne wil men met zoveel mogelijk liefhebbers van de Chinees Oosterse keuken
het glas heffen op goede kwaliteit, service en authenticiteit, oftewel de basiselementen waar het in
de aangesloten restaurants om draait.!

!

Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van Champagne, bestelt men tijdens de campagne,
van 15 november 2013 tot en met 31 januari 2014, bij alle 27 aangesloten restaurants een fles
Champagne voor de prijs van een goede fles wijn. Hiervoor wordt niet minder dan de Taittinger
Brut Cuvee geserveerd, dé beroemde Champagne van het prestigieuze champagnehuis in het
Franse Reims.!

!

De FER en haar aangesloten restaurants staan sinds 1984 voor kwaliteit, service en authenticiteit
in de Chinese en Oosterse keuken. Nu de organisatie ruim een kwart eeuw bestaat is een mooi
moment ontstaan om alle klanten te bedanken voor hun jarenlange loyaliteit. Om ook nieuwe
klanten aan te spreken en jongere doelgroepen kennis laten maken met de authentieke en nieuwe
Chinees Oosterse keuken, wordt veel aandacht besteed aan het bereiken van deze klanten via de
(social) media.!

!

De campagne ʻChampagne Bijʼ loopt van 15 november 2013 tot 31 januari 2014 bij 27 restaurants
in Nederland. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.champagnebij.nl en
www.fer.nl. Na afloop van de campagne zullen meer activiteiten en campagnes volgen tot aan het
dertigjarig bestaan in 2014.!
“Champagne bij?”!
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Noot aan de redactie:!
-!
Meer informatie over de campagne en de deelnemende restaurants is te vinden op !
!
www.champagnebij.nl!
-!
Meer informatie over de FER is te vinden op www.fer.nl!
-!
Updates en nieuws worden dagelijks gepost op en Twitter: Facebook: https://!
!
!
www.facebook.com/FER.Fine.Eastern.Restaurants Twitter: https://twitter.com/FineEastern!
-!
Voor meer informatie over de campagne en beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met:
!
Daniella Traa: T: 033-4551341 / M: 06-36210385 / pr@fer.nl

