ELEKTRO CAPPOEN ROESBRUGGE

LOKAAL kopen loont
Het is stilaan een jaarlijkse traditie geworden: naarmate het jaareinde
nadert schakelt Elektro Cappoen de intensiteit van zijn acties een tandje
hoger. Dit najaar staan de Bel Friday-winkelhappening en de traditionele
eindejaarsactieperiode nog op het programma. Loop er gerust even
langs en maak kennis met tal van interessante aanbiedingen, fikse kortingen en onverwachte extra’s.

Om de meerwaarde van het lokaal kopen te onderstrepen neemt Elektro Cappoen
voor de tweede keer deel aan de winkelhappening Bel Friday, dit jaar van 29
oktober tot en met 2 november. “Bel Friday is een positief statement rond lokaal
winkelen met een knipoog naar het Amerikaanse Black Friday”, zegt zaakvoerder
Christiane De Jonckeere: “Het initiatief gaat uit van onze leveranciers, maar we
vinden het zelf zeker ook een mooie gelegenheid om onze klanten onze dankbaarheid te tonen omdat ze lokaal kopen. Als klant steun je er niet alleen de winkeliers
en de producenten mee, maar ook jezelf en de hele gemeenschap. Want door te
shoppen in een lokale elektrozaak, blijft jouw winkelbudget in de Belgische economie. En lokaal shoppen is gewoon ook heel plezant.”

Dankzij de jarenlange ervaring met
automatisatie kan Elektro Cappoen

VLOT VERDER NAAR EINDEJAAR

ook de meest geschikte oplossing
uitwerken voor alle residentiële
elektrische installaties
inclusief verlichting
en domotica.

BREED AANBOD

Het aanbod van Elektro Cappoen is enorm ruim, van kleine hebbedingetjes tot
keukentips, van meeneemartikelen tot de zwaardere elektroapparaten. De waaier
aan huishoudelektro is bijzonder breed en er is een complete wand, enkel voor de
sound & vision. Ook het witgoed en de kleine huishoudtoestellen krijgen er ruime
aandacht. Het aanbod van Elektro Cappoen is volledig opgebouwd uit bekende
kwaliteitsmerken (onder andere AEG, Liebherr, Miele, Philips, Lg,...) waar een
stevige garantie op rust. Loopt er toch iets fout, dan kunnen de herstellingen in het
eigen atelier worden uitgevoerd. Grotere toestellen worden gratis bij je thuis geïnstalleerd.

WEBSHOP ALS EXTRA

Op de nieuwe webshop van Elektro Cappoen kan je het volledige aanbod
en de vele acties en promoties met een simpele muisklik raadplegen. “De
webshop levert een heel mooie respons op”, zegt Christiane. “We zien het
als een mooi verlengstuk van de winkel. Toch blijft voor ons die fysieke winkel veruit het belangrijkst. Zeker bij de aankoop van de grotere toestellen
verdienen de klanten een degelijke uitleg en een betrouwbare service.”
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Bij de Bel Friday-acties van Elektro Cappoen ligt de klemtoon op de grotere toestellen. Die speciale aanbiedingen zullen ook in de weken na het verlengde actieweekend nog even doorlopen. Maar daarna wordt de focus alweer verlegd naar
de aankomende eindejaarsperiode. “Hier gaan we vooral interessante aanbiedingen lanceren op ons gamma kleinere huishoudtoestellen”, zegt Christiane. “Alle
acties zullen op onze website te raadplegen zijn, maar we zullen onze folders voor
beide actieperiodes ook gewoon via de post bedelen in de wijde omgeving.”
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