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Beste Lelystadse ondernemer,

BKL wil inspireren, verbinden en lokaal ondernemen promoten.
Daarom biedt Man met de Baard, koffiebranderij en theeleverancier uit Lelystad, leden van BKL de
mogelijkheid om als collectief gebruik te maken van:

Inspirerende
locaties

Lokaal product

Inspirerende
verhalen

Kans om te
verbinden

Inkoopvoordeel

Altijd verse
koffie en thee
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Inspirerende locaties

Man met de Baard is op twee locaties in Lelystad te vinden en biedt leden van de BKL aan om tegen zeer
gunstige tarieven gebruik te maken van de ruimtes op deze locaties. Ontmoet in een inspirerende
omgeving uw medewerkers, relaties en/of klanten. Alles onder het genot van een heerlijke kop koffie of
thee.

Inspirerende verhalen

Bij Man met de Baard werken met mensen met karakter. Onze medewerkers hebben een afstand tot de
arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd veel te bieden. Het werken met deze mooie mensen leidt tot inspirerende
verhalen die wij graag delen met u. Ook op ondernemersvlak delen wij graag ons verhaal en vertellen u hoe
wij dagelijkse uitdagingen succesvol ombuigen naar kansen. Iedere ondernemer in Lelystad zal zich
herkennen in dergelijke verhalen en ze ongetwijfeld zelf ook hebben. Onder het genot van een goede kop
koffie bieden wij graag de ruimte bieden om dergelijke verhalen met elkaar te delen, zodat we elkaar als
ondernemers in Lelystad kunnen inspireren en motiveren.

Inkoopvoordeel

Koffie op het werk? Voor de leden van de BKL biedt de Man met de Baard graag een mooi inkoopvoordeel
aan. In de bijlage vindt u een staffel met tarieven om heerlijke, echte, Lelystadse koffie te serveren in uw
bedrijf. U kunt kiezen uit 4 smaken, te weten Licht-, Gewoon-, Vol- en/of Sterk-Lelystads. Daarnaast bieden
wij 4 smaken verse thee aan, te weten Bosvruchten, Earl Grey Superieur, Rooibos Zoete Zonde en Ceylon.
Uiteraard geldt ook hier voor BKL-leden een inkoopvoordeel.
Mocht u specifieke koffie- of theewensen hebben, laat het ons weten. Wij denken graag met u mee en
doen ook hierbij een passend BKL-leden aanbod.
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Lokaal product

Man met de Baard is een Lelystadse koffiebranderij. Door de keuze van de juiste mix van koffiebonen,
brandduur en -tijd ontstaat een heerlijke en eigentijdse koffie, Lelystadse koffie. Vandaar dat deze unieke
smaken onder de noemer ‘Lelystads’ op de markt zijn gebracht. Inmiddels wordt deze koffie door vele
stadsgenoten genuttigd en enorm gewaardeerd. Doet u mee om uw medewerkers, maar ook relaties en
klanten van buiten onze stad een stukje Lelystad te serveren?

Kans om te verbinden

Koffie- en theemomenten zijn verbindende momenten. Onder de noemer “zullen we een bakkie doen”
worden vele afspraken gemaakt. Koffie is daarbij het verbindende element. Daarom zeggen wij met trots
dat onze koffie en thee u de kans biedt om te verbinden. Niet alleen met uw relaties en klanten, maar ook
met uw medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers dit soort “randzaken”. (goede koffie en thee
op het werk) hoger waardeert dan de hoogte van het salaris.

Altijd vers

Koffie is er in allerlei smaken en prijzen. Los van een mooie, uitgebalanceerde smaak en een goede prijs
vindt Man met de Baard het vooral belangrijk dat de koffie altijd vers is. Wij leveren alleen koffie die we
kort daarvoor voor u gebrand hebben.
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Koffie

Prijzen excl. BTW.

Collectief BKL-leden

Soort Koffie

Normaal per kg

< 1 kg/week

1 – 3 kg/week

> 3 kg/week

Licht Lelystads

€

17,89

€

16,51

€

16,06

€

13,76

Gewoon Lelystads

€

17,89

€

16,51

€

16,06

€

13,76

Vol Lelystads

€

17,89

€

16,51

€

16,06

€

13,76

Sterk Lelystads

€

17,89

€

16,51

€

16,06

€

13,76

Thee

Soort Thee

Prijzen excl. BTW
Normaal doosje

Ceylon
Bosvruchten
Earl Grey Superieur

€ 9,17
€ 9,17
€ 9,17

Collectief BKL-leden
<4
4–8
doosjes/week doosjes/week
€ 7,71
€ 7,52
€ 7,71
€ 7,52
€ 7,71
€ 7,52

Rooibos Zoete Zonde

€ 9,17

€ 7,71

€ 7,52

>8
doosjes/week
€ 7,34
€ 7,34
€ 7,34
€ 7,34
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Thuiswerken

Mede door de Coronacrisis is het aantal thuiswerkenden enorm toegenomen. Daar waar u als werkgever
normaal gesproken in het bedrijf zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers, moet de
medewerker daar nu zelf grotendeels voor zorgen.
Man met de Baard helpt u graag om de band met uw medewerkers in stand te houden en hen te blijven
motiveren. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede kop koffie of thee het werkplezier vergroot en de
medewerker motiveert.
Wilt u als werkgever tegemoetkomen in de kosten (NB. de belastingdienst biedt u hiervoor ruimte) voor koffie en of thee
voor uw medewerker thuis? Meestal heeft dat behoorlijk wat voeten in de aarde, maar Man met de Baard
biedt u de mogelijkheid om afspraken tussen u en uw medewerkers op te nemen in een speciaal
bestelplatvorm. Uw medewerkers kunnen naar eigen wens en smaak bestellen en krijgen tot de door u
vastgestelde hoogte geen factuur. Ze betalen alleen voor het gedeelte van hun bestelling dat buiten de
gestelde norm valt. Bijkomend voordeel: uw medewerkers mogen gebruik maken van dezelfde korting als
u!

Interesse? Neem dan contact met ons op via info@manmetdebaard.nl.

