PERSBERICHT
Jean Arnaud start samenwerking met Walraven|Sax
Jean Arnaud Wijncom. BV heeft besloten om per 1 mei de rechtstreekse levering van haar
wijnen aan de horeca over te dragen aan Walraven|Sax. Zij zullen de huidige horecaklanten
van Jean Arnaud gaan bedienen met merken als Viña Errázuriz, Lurton, Misty Cove,
TorreSaracena en Bigi. Daarnaast worden de genoemde merken ook beschikbaar voor de
overige horecaklanten van Walraven|Sax.
Jean Arnaud kan zich door deze samenwerking volledig gaan concentreren op haar core
business; de levering van wijnen aan wijnspeciaalzaken, slijterijen en supermarkt‐
organisaties.
Jean‐Marc van de Kant van Jean Arnaud reageert enthousiast: “Al enige tijd zijn wij op zoek
naar een partner die onze horeca activiteiten kan versterken. Walraven|Sax is met hun
specialisatie in de horeca voor ons een perfecte match. Zij zijn in staat om onze huidige
horecaklanten te blijven voorzien van een mooi assortiment en een optimale service.
Daarnaast kunnen hun huidige horecarelaties onze befaamde merken eenvoudig toevoegen
aan hun wijnkaart. Met deze stap hebben wij onze handen vrij om datgene te doen waar we
goed in zijn en waarmee het ooit begon; het leveren van een exclusief assortiment wijnen
aan de vakhandel en de retail. Alle aandacht kunnen we vanaf nu geven aan onze trouwe
partners in deze kanalen. We maken een duidelijke keuze en zijn ervan overtuigd dat zowel
Jean Arnaud als onze partners hier wel bij varen."
Ook Bart Gijtenbeek van Walraven|Sax is in zijn nopjes: “Dat we de kans krijgen om de
horeca‐activiteiten van Jean Arnaud toe te voegen aan onze business is perfect. Mooie
klanten met het nodige potentieel. Graag bouwen we met hen aan een vruchtbare
samenwerking. Met onze expertise in de horeca moeten we in staat zijn ze prima te
ondersteunen bij hun activiteiten. De toevoeging van een aantal mooie merken aan ons
horeca assortiment is zeer welkom. Een breder aanbod betekent dat onze klanten zich nog
beter kunnen onderscheiden.”
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