Commerciële kalender Big Bazar 10 jaar
Op woensdag 8 november 2007 opende Big Bazar de eerste winkel in het centrum van Apeldoorn aan de
Mariastraat 28 waar thans nog steeds een filiaal van de discountketen gevestigd is. Nu 10 jaar later viert Big
Bazar dit feit met een grootse jubileumcampagne van ruim 10 weken waarbij wordt afgeteld naar de finale.
Deze zal plaatsvinden in alle winkels maar met een bijzonder tintje wordt die dag gevierd in de eerste winkel
in Apeldoorn.
Bizar Prijzenfestival: “Maak kans op een jaar lang gratis boodschappen bij Big Bazar”
De campagne bestaat onder andere uit een Bizar Prijzenfestival waarbij klanten bij elke aankoop een Kras &
Win voucher ontvangen waarmee men kans maakt op meer dan 1.000 prijzen inclusief hoofdprijzen zoals: een
jaar lang gratis boodschappen bij Big Bazar, gratis schoonmaakster, Oma fietsen, Bosch wasmachine,
stofzuigers, ovens, diepvriezers, pannensets en tal van andere waardevolle prijzen!
Acties: “Gratis feestpakket voor iedereen die op 8 november jarig is”
Naast het prijzenfestival zijn er 10 weken lang tal van extra jubileum acties zoals onder andere: 10 speciale Big
Deals voor €10, dagdeals tijdens de finale weken eind oktober en een gratis XXL shopper bij besteding van €15.
Voor iedereen die net als Big Bazar op 8 november jarig is ligt er die woensdag een gratis feestpakket klaar
bestaande uit een XXL shopper gevuld met onder andere slingers, feestbordjes, bekers etc.
Op Facebook wordt een speciale Big Bazar game gelanceerd waar spelers met een winkelwagen producten
kunnen vangen om vervolgens kans te maken op prijzen. Uiteindelijk wordt er een hoofdprijs verloot zijnde “1
minuut gratis winkelen in de Big Bazar”.
Extra Klanten Koopavonden
Ook organiseert Big Bazar twee extra Klanten Koopavonden in alle ruim 130 winkels met bijzondere acties en
extra kortingen op dinsdag 19 september in het kader van Prinsjesdag en op woensdag 8 november de finale
dag van de jubileumcampagne.
Apeldoorn
Naast de landelijke extra Klanten Koopavond op de finaledag woensdag 8 november krijgt de winkel in
Apeldoorn die dag een extra feestelijk tintje. Zo krijgen de eerste 50 klanten een gratis Big Bazar cadeaubon ter
waarde van €10,- en kunnen klanten deze dag ook het “Kraak de Kluis” spel meespelen, waarbij zij kans maken
op één van de tientallen mooie prijspakketten. Verder wordt er de hele dag koffie bereid door een Barista en is
er uiteraard taart voor elke klant. Het geheel wordt opgeluisterd door een drumband welke door de straten
van Apeldoorn zal trekken. Tot slot wordt de winkel die dag gerund door de directie van Big Bazar tezamen met
medewerkers uit het team van 2007.
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