DE INSPIRATIEBOOST VOOR
DE WORKPLACE MANAGER!

INHOUDSOPGAVE
• Doel van het inspiratieboek
• De basis van TopBrewer
• Touchfree mogelijkheden
• Sustainability
• Inclusion met de medetelers
• Het nieuwe werken
• Voordelen van TopBrewer
• Partnerschap met TopBrewer

DOEL VAN DEZE
INSPIRATIEBOOST
- TOPBREWER
Voordat je verder leest, willen we je bedanken
voor het downloaden van dit e-book. Dat betekent
dat je de eerst stap hebt gezet naar een innovatief
koffie concept, namelijk; TopBrewer!
Dit inspiratie e-book is geschreven voor iedereen
die de koffie experience voor zijn klanten en
collega’s naar een hoger level wil brengen. Hoe zorg
jij dat je alle verwachtingen overtreft en echt álles
uit de kast haalt? In dit e-book delen we inspiratie
over zowel het product als de achtergrond van
TopBrewer.
Door het lezen van dit e-book hopen wij dat je
geïnspireerd raakt over de mogelijkheden en de
toegevoegde waarde van TopBrewer bij jou op
kantoor. De mogelijkheden zijn eindeloos en de
positieve reacties die je zal krijgen van je collega’s
en klanten al helemaal. ;)

Mocht je na het lezen volledig geïnspireerd zijn?
Dan drinken wij graag een kopje koffie met je
om samen te kijken naar de mogelijkheden van
TopBrewer bij jou op kantoor!

Als workplace manager ben je altijd opzoek
naar iets unieks, je wilt onderscheidend
zijn en qua innovatie een echte koploper.
Met TopBrewer zorg je dat jij het verschil
maakt!

DE BASIS VAN
TOPBREWER
Dat een kop koffie lekker moet smaken, mag
voor zich spreken. Dat is voor jou en TopBrewer
natuurlijk een no-brainer. Bij TopBrewer hebben we
verder gekeken dan alleen smaak.
We hebben aandacht besteed aan de volledige
customer experience van de klant. Van smaak, tot
design en alle smart mogelijkheden qua bereiding.
Alles klopt.
De TopBrewer heeft een innovatief digitaal ontwerp,
waarbij je in een handomdraai zelf je koffie kunt
bestellen via een app op je telefoon. Hoe fancy en
Coronaproof is dat?

Kortom: de smaakmakende
eyecatcher bij jou op de werkvloer!
Zet jouw heerlijke kopje koffie met TopBrewer en
waan je als een echte barista. Door het gebruik van
TopBrewer in combinatie met de Topbrewer app kan
je in een handomdraai jouw, maar ook het favoriete
drankje van je collega, zetten en opslaan in de app.
Zo kun jij door het gebruik van je eigen app je collega’s
verrassen met een heerlijk kopje koffie.

“Het TopBrewer concept past goed in de gedachte van de dienstverlening die wij als Sodexo
willen leveren aan Microsoft. Smart, duurzaam en een mooi design. Daarnaast kunnen we
onze klanten en gasten regelmatig extra verrassen door bijvoorbeeld hun favoriete koffie
voor te programmeren of tijdens feestdagen of evenementen vers bereidde koffiespecials te
bieden of ijskoffie in de zomer.”
Wilma van der Putten, Facilities Country Lead for The Netherlands
Favoriete koffie:
Cappuccino

SCHIPHOL, AMSTERDAM

“Alles in de showroom is gericht op een customer experience
die de klant niet snel zal vergeten. De TopBrewer sluit
hier perfect bij aan door het leveren van een premium
coffee experience”.
Hanneke ten Buuren, Managing Director TopBrewer Nederland.

TOUCHFREE MOGELIJKHEDEN
Het touchfree koffie concept van TopBrewer zal ervoor zorgen
dat zowel collega’s en klanten een wauw-effect ervaren.
Niet alleen kwaliteit, maar ook veiligheid en hygiëne worden
gewaarborgd. Het prachtige design met de technische

Favoriete koffie:
cappuccino

snufjes die TopBrewer te bieden heeft zorgen ervoor dat
jouw bedrijf een hippe eigentijdse uitstraling heeft. Met
de verwennerij van de premium coffee, resulteert dit in
de perfecte journey voor je klanten en natuurlijk je collega’s!

SUSTAINABILITY
Ook op het gebied van duurzaammheid loopt
TopBrewer net een stapje voor. Het concept kenmerkt
zich met de volgende punten:
Low energy
Eco-Friendly
Power Saving
Door het gebruik van low energy, verbruikt TopBrewer in
de standby modus tot maar liefst 90% minder energie.
Daar kun je mee aankomen bij het MT! Op het moment
dat je via de App koffie gaat bestellen wordt jouw drankje
pas verwarmd, wat zorgt voor meer power saving.
Daarbij is het design van TopBrewer voornamelijk
gemaakt van gerecycled staal. En wanneer je TopBrewer
even niet gebruik wordt de energiebesparende modus
ingezet.
Om duurzame koffie te kunnen produceren haalt
TopBrewer haar koffiebonen direct uit eigen bron, de
branderij: AMOKKA Coffee Roasters. Hierdoor verwen
jij je collega’s en klanten met de beste koffiebonen op
de wereld.

-90%

75%

Energieverbruik in
standby modus

Gerecycled staal

INCLUSION MET DE MEDETELERS
TopBrewer streeft naar inclusion, zo ook met de medetelers. Deze
bevinden zich vaak in dunbevolkte gebieden, waar zowel fysieke als digitale
infrastructuur ontbreekt en taalbarrières culturele verschillen zijn. TopBrewer
stelt als doel om directe en sterke relaties op te bouwen met
haar leveranciers en koffieboeren. Hier zijn wij trots op: onze unieke
samenwerking en relaties met alle betrokkenen. From bean to cup!

“TopBrewer haalt zijn koffiebonen direct uit
eigen bron, de branderij: AMOKKA Coffee
Roasters.”

HET NIEUWE WERKEN
Als workplace manager ben jij waarschijnlijk al druk
bezig om na te denken hoe straks iedereen weer
veilig naar kantoor kan. Welke aanpassingen zijn er
nodig door Covid-19? Er is de afgelopen tijd natuurlijk
veel veranderd op werkgebied, wat in de toekomst
misschien ook wel zo blijft. Thuiswerken zal meer
de norm blijven, waardoor het bedrijfspand anders
ingericht wordt. De koffie corner krijgt hierdoor ook
een andere functie. Waarbij de medewerkers in het
verleden eerder even snel een kopje koffie gingen
halen, zal de koffie corner zich steeds meer gaan
ontwikkelen tot de ultieme ontmoetingsplek. Even
bijpraten, brainstormen en ideeën uitwisselen.
Het touchfree koffieconcept kan daar een prachtige
verbindende factor in spelen.
TopBrewer biedt niet alleen koffie van barista-kwaliteit,
maar geeft ook de zekerheid die we na Covid-19
zoeken. Door Touchfree koffie te kunnen zetten wordt
niet alleen kwaliteit maar ook veiligheid gewaarborgd.
En dat allemaal in een prachtig design.

Nieuwe mensen aantrekken door het prachtige concept

Innovatief ontwerp, waardoor iedereen versteld zal staan

D
 uurzaam, eco-friendly en touchfree wat veiligheid
waarborgt

 elfstandig beleven klanten en je collega’s de coffee
Z
Experience

D
 e coffee corner creëert een nieuwe spot waar iedereen
samenkomt

Je wordt koploper op het gebied van innovatie

PARTNERSCHAP
MET TOPBREWER
Partnerschap is voor TopBrewer belangrijk. De wensen
die je hebt horen wij graag, zodat we samen komen
tot het ultieme concept bij jou op kantoor. TopBrewer
kijkt graag mee hoe we jouw bedrijf naar een hoger
level kunnen brengen. Op het gebied van verbinding en
innovativiteit. Met onze specialistische kennis willen we
jouw klanten en collega’s verrassen!
Wil jij als workplace manager écht die inspirerende rol
pakken en wil je meer weten over mogelijkheden bij jou
op kantoor? Neem dan contact met ons op. We nemen
je graag mee in de wereld van innovatief genieten van
een kopje koffie.

JOUW WENSEN DOORSPREKEN OF PASSEND
ADVIES NODIG?
Hanneke ten Buuren
Eigenaar

Favoriete koffie:
cappuccino

Bel ons op (0)35 2018870 of stuur een mail naar
info@topbrewer.nl
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Energieverbruik in
standby modus

Gerecycled staal

www.topbrewer.nl

