- PERSBERICHT CRISP MAAKT VAN MOEDERDAG ‘MOEDERMAG’
Supermarkt-app lanceert uniek kraampakket met alles wat 9 maanden lang niet mocht
Amsterdam, 4 mei 2021
In de aanloop naar Moederdag komt supermarkt-app Crisp met de allerlekkerste beloning na de
bevalling: het Moedermag verwenpakket. Een pakket voor kersverse moeders om van te genieten,
met alle lekkere hapjes die ze negen maanden lang netjes hebben afgeslagen. Zo maakt Crisp met
dit bijzonder kraam-verwenpakket van Moederdag in één klap Moedermag.
Negen maanden gemist
Geen alcohol, alles doorbakken, niet te veel drop, rustig aan met pittig eten en alleen gepasteuriseerde
producten; het is maar een greep uit de voedselvoorschriften die een zwangere vrouw op zich afgevuurd
krijgt. Natuurlijk, de beloning voor het missen van haar favorieten is het wachten waard. Dus doet elke
zwangere vrouw haar best om zich zo goed mogelijk aan de do’s en dont’s te houden. Maar zeker voor
de vrouwen die van goed en lekker eten houden, is het verlangen groot.
Het allerlekkerste kraampakket
In het Moedermag verwenpakket van Crisp zitten producten van de beste kwaliteit: rauwmelkse
camembert natuurlijk, filet americain, vitello tonnatosalade, handgesneden serranoham, rose limonade,
sashimi-zalm, toastjes en een goede fles champagne. Om het feest compleet te maken geeft Crisp een
slabbetje en een borrelplank cadeau.
Van oma, voor mama
Het Moedermag verwenpakket is een lief gebaar van een vader, een kraamcadeau van blije vrienden of
een heerlijke attentie van trotse opa’s en oma’s. En als moeder zichzelf wil verwennen vanuit haar
kraambed, mag dat natuurlijk ook. Geniet ervan, mama!
Dit unieke Moedermag verwenpakket, ter waarde van €85,- is tijdelijk in de app verkrijgbaar voor €49,99.
Het staat klaar in de app, in de categorie ‘baby, peuter, kleuter’.

Noot voor de redactie:
Crisps unieke Moedermag verwenpakket bestellen?
Gebruik deze URL op je mobiel: https://crisp.nl/code/moedermag
Deel deze URL gerust met lezers, voor iedere nieuwe klant staat een lekker shoptegoed klaar.
Als je het feestelijkste kraampakket vandaag bestelt, wordt het morgen al bezorgdwordt het morgen al
bezorgd.
Voor vragen, interviews en extra beeldmateriaal neem je contact op met:
Jantine Agterhuis
PR Manager Crisp
jantine@crisp.nl Telefoon: 06 48713496

Over Crisp
Crisp is de supermarkt-app voor knettervers en betaalbaar eten. De service bezorgt landelijk 7 dagen
per week boodschappen, en vóór 22.00 uur besteld is de volgende dag in huis. Het assortiment bestaat
uit producten afkomstig van meer dan 650 boeren, kwekers en makers. Crisp is gelanceerd in
november 2018 door Tom Peeters, Michiel Roodenburg en Eric Klaassen. Het is de missie van Crisp
om eten met betere kwaliteit bereikbaar te maken voor meer mensen. Het merk, de technologie en
creativiteit waarmee aan die missie wordt gewerkt, zijn in 2020 bekroond met prijzen als de Esprix,
ADCN, SPIN en DIA. Het hoofdkantoor van Crisp is gevestigd in Amsterdam.

