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Gasten & SAB’ers bedankt!
Uit grootschalig consumentenonderzoek door GfK i.s.m. Out.of.Home
is SAB 2e beste cateringorganisatie van NL geworden!
Van brons in 2014 naar zilver in 2015!
Yes wat zijn wij trots dat SAB van de drie genomineerden Hutten, Prorest en SAB, dit jaar als tweede is
geëindigd. Wij feliciteren Hutten met de wederom eerste plaats! Het was dit jaar een close finish, met een
overall score van SAB van 7,36 ten opzichte van de winnaar Hutten met 7.41! Uit het verdiepingsrapport is
naar voren gekomen dat SAB op verschillende onderdelen eerste is geworden, namelijk:
Vriendelijkheid, vakkundigheid en klantgerichtheid van het personeel
Goede kwaliteit en ruimte keuze van dranken
Aantrekkelijke prijzen
Deze stijgende lijn is een prachtige bevestiging van waar wij elke dag samen met onze 700 enthousiaste
SAB’ers voor gaan: met verrassend eten & drinken mensen gelukkiger maken!
Out-of-Home formule rapport 2015
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Grootschalig consumentenonderzoek
Juni 2014
In mei en juni 2015 is voor het tweede
jaar een grootschalig consumentenonderzoek gehouden door GfK in
samenwerking met Out.of.Home gericht op de categorie ‘Bedrijfscatering’. De 76 grootste formules die actief
zijn in eten en drinken buitenshuis zijn door hun gasten beoordeeld. De formules zijn in vijf categorieën
verdeeld waaronder catering. Beleving, gastvrijheid, kwaliteit en prijs worden beoordeeld, alsmede loyaliteit.
In totaal zijn ruim 8.000 beoordelingen door 7.400 gasten gegeven. Dit leverde in diverse categorieën
nominaties op.
GfK Out-of-Home Formule Awards
GfK OoH Formule Awards is een initiatief van GfK Nederland en Out-of-Home-Shops. In 2015 is SAB voor
het tweede jaar genomineerd voor de GfK Out-of-Home Formule Award in de categorie ‘Bedrijfscatering’,
waarmee SAB wederom bij de beste 3 toppers van de grootste cateringorganisaties van NL behoort.

Meer informatie GfK OoH Formule Awards winnaars 2015: http://www.levensmiddelenkrant.nl/nieuws/out-ofhome/winnaars-gfk-out-of-home-formule-awards-2015-bekend
Meer informatie SAB Catering: www.sabcatering.nl

