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FreeBees-spaarprogramma breidt uit met Big Bazar
Rotterdam, 2 oktober 2017 – FreeBees, een van de meest actieve
spaarprogramma’s van Nederland, wordt opnieuw verder uitgebreid. Vanaf
vandaag kan de Nederlandse consument ook FreeBees inwisselen bij Big Bazar,
een snelgroeiende winkelformule met inmiddels ruim 120 winkels in Nederland
en een zeer breed assortiment.
Met de uitbreiding van het programma krijgt de consument een nóg grotere
keuzemogelijkheid bij het besteden van gespaarde FreeBees. De winkels van Big
Bazar bieden een zeer breed assortiment, bestaande uit onder meer:
schoonmaakspullen, drogisterij- en persoonlijke verzorgingsartikelen, eten en drinken,
speelgoed, seizoenartikelen, hobby- en knutselmaterialen, dieren artikelen,
fietsaccessoires, decoratie en textiel. Daarbij biedt Big Bazar altijd bekende A-merken
tegen de laagste prijzen.
Het FreeBees-spaarprogramma is heel flexibel: het kent geen drempel, zodat
spaarders hun FreeBees altijd kunnen inwisselen - of het er nu twee of 100 zijn – en
al dan niet met bijbetaling.
FreeBees kunnen worden gespaard op brandstofaankopen bij alle bemande BP
tankstations en daarnaast bij steeds meer tankstations ook op bestedingen in de shop.
FreeBees kunnen - naast Big Bazar – al langer worden ingewisseld bij BP, BCC,
fonQ.nl, FreeBeesShop.nl, Kijkshop, SPORT 2000 en Weekendjeweg.nl. Deze
partners zijn blij met de uitbreiding, die ertoe leidt dat het programma nu nog breder
en veelzijdiger wordt.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) - voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
BP Nederland – Jacoline Poldervaart, Manager Communications & External Affairs, telefoon:
010 – 7133112, e-mail: jacoline.poldervaart@bp.com
Big Bazar – Séverine van Tuyll van Serooskerken, Corporate Woordvoerder Blokker Holding,
telefoon: 020 – 3589033, e-mail media@blokkerholding.nl.
Achtergrondinformatie


Het FreeBees-spaarprogramma is een van de meest actieve spaarprogramma’s in Nederland met
meer dan één miljoen kaarthouders. Gespaarde FreeBees kunnen gemakkelijk worden ingewisseld:
als enige in Nederland kent het FreeBees-spaarprogramma geen drempel, zodat de spaarder
zijn/haar gespaarde FreeBees altijd kan inwisselen – of het er twee of 100 zijn – en al dan niet met
bijbetaling. Voor meer informatie: www.freebees.nl.



De consument kan FreeBees sparen bij BP, dat het programma in 1997 heeft ontwikkeld. BP geeft
op haar 250 bemande tankstations in Nederland per getankte liter brandstof één FreeBee uit en bij
deelnemende tankstations ook één FreeBee per bestede euro in de shop Het bedrijf organiseert
daarnaast regelmatig promoties waarbij extra FreeBees gespaard kunnen worden. Meer informatie
op www.bp.nl.



De ruim 120 winkels van Big Bazar in Nederland bieden een zeer breed assortiment. Dit bestaat
onder meer uit schoonmaakspullen, drogisterij- en persoonlijke verzorgingsartikelen, eten en drinken,
speelgoed, seizoenartikelen, hobby- en knutselmaterialen, dieren artikelen, fietsaccessoires,
decoratie en textiel. Daarbij biedt Big Bazar altijd bekende A-merken tegen de laagste prijzen. Meer
informatie op www.bigbazar.eu.



De 71 winkels en de webshop van BCC bieden een ruime keuze aan consumentenelektronica van
A-merken in de categorieën huishoudelijke apparaten, keukenapparatuur, beeld & geluid, foto &
video, computer, persoonlijke verzorging en navigatie & telefoon. Als onderdeel van FNAC, een
multinational met 199 vestigingen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika, kan BCC groot inkopen – en
dus zeer scherp prijzen - en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. www.bcc.nl.



fonQ is het verrassende en inspirerende warenhuis met ruim 60.000 mooie producten op het gebied
van wonen, koken en lifestyle. Of je nu op zoek bent naar de finishing touch voor jouw interieur, een
handig keukenhulpje of een unieke gadget als cadeautje voor jezelf: vind jouw mooi bij fonQ!
www.fonq.nl.



In de webwinkel FreeBeesShop.nl kunnen tickets worden besteld voor diverse uitjes. Daarnaast
worden er tal van cadeaukaarten aangeboden, o.a. van de Bijenkorf, HEMA en Zalando.
www.freebeesshop.nl.



Kijkshop is een retail organisatie met ruim 65 winkels en een webshop. In 2017 gooit eigenaar Bjorn
Serving het roer radicaal om door in te zetten op social commerce met een aanbod dat écht aan de
behoefte van de consument voldoet. Met een People2People platform waar consumenten andere
consumenten met live video interactie adviseren bij hun aankoop. De FreeBees-spaarder kan
zijn/haar FreeBees bij Kijkshop inwisselen voor een breed assortiment (telecom, beeld & geluid, IT &
elektronica, mode & verzorging, in & om het huis, vrije tijd en voor kinderen) en dit zowel in de winkels
als via de website en de KijkBijMij App. www.kijkshop.nl.



SPORT 2000 is de internationale en professionele sportpartner met in Nederland bijna 100
vestigingen met lokale ondernemers. SPORT 2000 biedt de actieve sporter een breed en
professioneel assortiment sportartikelen van A- én eigen merken voor o.a. voetbal, hardlopen en
training. Onze teamleden zijn deskundig en servicegericht en hebben altijd de juiste oplossing.
SPORT 2000 geeft meer plezier in sport! www.sport2000.nl.



Weekendjeweg.nl is de online reiswinkel van Bookit, gespecialiseerd in korte vakanties in hotels en
bungalowparken in Nederland, België, Duitsland en Noord-Frankrijk. Middels unieke deals heeft zij
zich ontwikkeld tot een inspiratiebron voor de invulling van vrije tijd. Populaire aanbiedingen zijn
treinarrangementen en Mystery Park Center Parcs, waarbij de consument gemak en een groot
prijsvoordeel heeft. www.weekendjeweg.nl.

