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2twintig public relations aan de slag voor Belgische familie-
brouwerij Omer VanDer Ghinste

Rotterdam, 23 april 2021 – 2twintig public relations voegt een nieuwe klant toe aan haar
portfolio: de Belgische familie-brouwerij Omer VanDer Ghinste. De bieren Tripel LeFort
en OMER zullen vanaf dit voorjaar in Nederland verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn en
Jumbo. 2twintig zal alle PR werkzaamheden op zich nemen om deze brede
verkrijgbaarheid onder de aandacht te brengen bij media en consumenten.
‘We zijn trots dat we met onze populaire bieren OMER en Tripel LeFort de Nederlandse markt

nu nog breder mogen gaan bedienen. Zeker nu men ook thuis steeds vaker geniet van bier van

hoge kwaliteit, zien we dit als een veelbelovende groei in de verkrijgbaarheid van ons

assortiment. We kijken uit naar de uitrol van de PR activiteiten die voor de aankomende

periode op de planning staan en de samenwerking die we met 2twintig zijn aangegaan om

deze campagne tot een succes te brengen’,  aldus Wim de Weghe, Marketing & Trade
Marketing Director van Omer VanDer Ghinste. 

Over 2twintig PR
2twintig PR is een full service PR bureau gevestigd in de grootste havenstad van Nederland,
Rotterdam. Dit jaar bestaat 2twintig 15 jaar en in die tijd heeft het bureau een mooi portfolio
opgebouwd, met opdrachtgevers zoals Koninklijke Verkade, Iglo, Mora, Johma, Douwe
Egberts, Het Vergeten Kind, Goodyear, Hoppenbrouwers, CB12, Page Group, Edgard &
Cooper, Pillows Hotels, Van Oers United, bol,com, Playmobil en Robijn. 2twintig adviseert,
organiseert en coacht op het gebied van corporate PR, marketing PR en interne PR,
waaronder reputatiemanagement, crisis- en duurzaamheidscommunicatie, persbenadering,
influencer marketing, content creatie (earned & paid), social media strategie en events. Voor
meer informatie: https://www.2twintig.nl/
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OVER 2TWINTIG PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

Brouwerij Omer Vander Ghinste is een familiale brouwerij opgericht in 1892 die kwaliteitsbieren
brouwt volgens authentieke recepten, op traditionele wijze maar met toepassing van de
modernste technieken. De brouwerij is één van de hoofdrolspelers op de Belgische biermarkt
en brouwt welbekende bieren als OMER., LeFort, Tripel LeFort, Bockor, Kriek Max, Rouge
Max, Jacobins en BLAUW Export. Volgend jaar viert de brouwerij haar 130 jarig bestaan,
inmiddels onder leiding van de vierde generatie; Omer Jean Vander Ghinste. Voor meer
informatie: https://www.omervanderghinste.be/nl

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 2twintig PR,

Inge Baars, 06 21 86 51 37 / inge@2twintig.nl
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