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Click & Collect! - deel 2
Beste centrumondernemers,
Eind vorige week heb ik jullie al geïnformeerd dat het afhalen van bestellingen in Oss
in de winkel mag plaatsvinden!
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voorwaarden die hiervoor gelden nog een keer op een rijtje:
afhaalbalie staat maximaal 3 meter binnen vanaf de winkeldeur
afhaalbalie blokkeert volledig de toegang tot de rest van de winkel
afhalen van bestellingen is uitsluitend toegestaan binnen het afgesproken tijdslot
op de afhaalbalie worden géén producten geëtaleerd voor impulsaankopen
afhalen mag door maximaal 1 persoon
zowel klanten als personeel dragen mondkapjes
plaatsen van een spatscherm op de afhaalbalie is gewenst

Maar er is meer goed nieuws! Vanochtend heeft het college van B&W besloten dat tijdens
de periode Click & Collect:
1. fietsen in het centrum is toegestaan, dus ook na 11.00 uur!
2. parkeren op het Jurgensplein en het parkeerdek Oostwal het 1e uur gratis is!
(op deze 2 terreinen met slagboom is dit door de gemeente Oss snel in te regelen)
Voor de promotie van Click & Collect is een advertentie gemaakt. Het is belangrijk om deze
via jullie social media en andere kanalen zoveel mogelijk te delen!

Vanuit het CMO zal deze advertentie in ieder geval morgen en de aankomende weken in
Weekblad Regio Oss worden geplaatst. Ook zal deze als commercial met voice-over 3
weken op Dtv Oss te zien zijn.
Het gezamenlijk strikt naleven, dus niet de mazen opzoeken, kan helpen om van Click &
Collect in ons centrum een ‘succes’ te maken!
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsflits of andere zaken en tips
blijven welkom op mijn persoonlijke whatsapp 06-53518157 of email
jvl@centrummanagementoss.nl. Bellen mag ook!
Jack van Lieshout - centrummanager
Voorbeeldbalie

Een voorbeeld hoe een overdekte afhaalbalie kan worden gerealiseerd die de winkel
verder afsluit. Met dank aan AMAC!

