Persbericht

Welkoop wederom in de prijzen: beste winkelketen Dutch Pet
Awards
Ede, 16 november – Welkoop won deze week de Dutch Pet Award voor de beste
winkelketen. De prijs werd uitgereikt tijdens de Dutch Pet Conference. Een
deskundige jury beoordeelde welke keten het afgelopen jaar de beste prestatie
leverde. Deze Dutch Pet Award bevestigt opnieuw dat de keten vernieuwend en
onderscheidend bezig is.
Belangrijke bijdrage aan de dierenbranche
De Dutch Pet Awards kent zes categorieën: Product, Not for Profit,
Dierenspeciaalzaak, Dierenartspraktijk, Talent en Keten. Een elfkoppige,
deskundige jury beoordeelde de vele aanmeldingen. Daarbij werd vooral gekeken
naar de geleverde bijdrage aan de ontwikkeling van de dierenbranche. Welkoop
won de Keten Award en maakte indruk op de jury met haar heldere visie en
strategie. Uit het juryrapport: “Welkoop onderkent het belang van
medewerkertevredenheid en permanente educatie van medewerkers. Daarnaast
geeft de organisatie onderscheidend invulling aan het begrip dierenwelzijn. Dat
maakt Welkoop tot een terechte winnaar!”
Dierenwelzijn voorop
“We zijn heel blij met deze Dutch Pet Award,” zegt Otto Smook, Categorymanager
Dier bij Welkoop. “Trainen en opleiden van onze medewerkers is een speerpunt in
ons beleid, we blijven ontwikkelen om het beste voedingsadvies voor dieren te
geven. Ook vernieuwen we steeds onze diensten, met gemak voor onze klanten en
welzijn voor dieren hoog in het vaandel. Dat is waar Welkoop voor staat. Deze
award van een onafhankelijke vakjury bevestigt onze ingeslagen weg en het belang
van de focus op de expertise van onze medewerkers. Het is een bekroning op ons
werk.”
Al eerder in de prijzen
In september won Welkoop ook al in vier categorieën bij de grootste
consumentenverkiezingen van Nederland, ‘ABN AMRO Beste Winkelketen van
Nederland’. In de categorie Beste Dierenspeciaalzaken werd Welkoop daar zelfs
voor het vijfde jaar op rij tot de beste gekozen.
Einde persbericht

noot voor de redactie:
Over Welkoop
Met 149 winkels en een webwinkel is Welkoop hét merk met verstand van tuin en

dier. Een breed assortiment, deskundig advies en service die nét een stapje verder
gaat, dat is waar het bedrijf goed in is. Het assortiment kent vijf hoofdgroepen die
ook in de winkels duidelijk herkenbaar zijn: Dier & Welzijn, Plant & Zorg, Werken
in de tuin, Genieten in de tuin en Werkkleding & Schoeisel. In deze categorieën
voert Welkoop producten van A-merken én van eigen labels. De huismerken staan
garant voor een scherpe prijs en uitstekende kwaliteit. Welkoop heeft alles in huis
wat mensen nodig hebben om te genieten van hun tuin en dier.
Beste winkelketen van 2018-2019
Voor de 5e keer op rij is Welkoop verkozen tot Beste Winkelketen van Nederland in
de categorie Dierenspeciaalzaken. Daarnaast is Welkoop ook Beste Winkelketen van
Nederland noemen voor de categorie Tuin, Webshop Tuin en Webshop
Dierenspeciaalzaak.
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