PERSBERICHT
Bagels & Beans en Lepeltje Lepeltje rekenen op Valentijnsdag af met liefde

Amsterdam, 11 februari 2015
Je leest het goed: de vrijplaats voor koffie, bagels en geluk rekent af met liefde. Deze
Valentijnsdag betaal je in Bagels & Beans IJDock namelijk met een knuffel. Alleen tussen 14.14
en 16.16 uur, mis je knuffelkans niet!
„Love is all you need‟, zong John Lennon. Wijze woorden en hoog tijd om die in de praktijk te brengen,
vindt oprichter van Bagels & Beans Ronald Bakker. „Als je van mening bent dat niet alles om geld
draait, moet je ook de daad bij het woord durven voegen‟, aldus Ronald. „En wat is daarvoor een
betere gelegenheid dan Valentijnsdag, de internationale dag van de liefde?‟
Free Bagel for a Hug!
Het werkt als volgt: je gaat naar binnen en bestelt een bagel en een drankje. De bagel reken je
vervolgens af met een knuffel. Free Bagel for a Hug, dus. Het mes snijdt aan twee kanten, legt Ronald
uit: „Het is ook Free Hug for a Bagel. Dat is nou wat je noemt een win-winsituatie.‟
Knuffelprofessional
Knuffeltherapeut Carollyne Tjong Ayong is ‟s middags aanwezig om je lekker te knuffelen. Zij heeft
een praktijk genaamd Lepeltje Lepeltje, de eerste professionele knuffelpraktijk van Nederland.
Carollyne: “Knuffelen is heel goed. Je maakt het geluks- of knuffelhormoon oxytocine aan. Daar word
je direct gelukkig van.”
Knuffelbagel
De knuffeltransactie geldt voor iedere bagel, niet alleen voor de goedkoopste. „Dat zou flauw zijn‟, zegt
Ronald. „Maar om te voorkomen dat je buikpijn krijgt, is het aantal knuffelbagels beperkt tot één per
persoon.‟
IJDock
Is er een betere locatie voor een knuffeltransactie dan IJDock Amsterdam, de plek waar Bagels &
Beans het experiment opzoekt met workshops, events en andere inspirerende ideeën? Zorg dus dat
je zaterdag 14 februari 2015 tussen 14.14 en 16.16 uur even langswipt bij Bagels & Beans IJDock aan
IJdok 49, net naast het Centraal Station. Neem een drankje en een bagel en reken je bagel af met een
knuffel. Tot dan!
Meer informatie vind je op www.bagelsbeans.nl/winkel_amsterdam_ijdock.shtml en
www.LepeltjeLepeltje.com
Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie en/of fotomateriaal van Bagels & Beans kunt u contact opnemen met
online@bagelsbeans.nl, +31 (0)30 – 2409090
Voor vragen of interviews over Lepeltje lepeltje kun je rechtstreeks contact opnemen met Carollyne
via telefoonnummer 06 - 483 482 91 of e-mail info@LepeltjeLepeltje.com
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