Ytte
erligar
re en succé
é med Kungens K
Kundkv
väll!
Tisdagen
n den 15 Maars 2011 höll ICA Kvantum
m i Kungenss Kurva sin andra kundkvväll. Denna gång
g
varvades god mat occh dryck med skratt när Babben Larssson gästade
e oss och hööll en rolig occh galen
p comedy sh
how.
stand up

Pga dett stora intresset för vår föörra kundkvä
äll
uppgrad
derade vi den här gångenn till en större
festlokaal vid namn ”Hangaren”
”
i Alby. I och med
detta såå ökade vi an
ntalet tillgänggliga biljette
er till 500
st. Inbju
udan skickad
des även dennna gång ut till våra
Diaman
ntjaktkunder och det dröjjde inte längge tills
det var slutsålt. Ett fantastiskt ggensvar vilket vi är
väldigt tacksamma, stolta och gglada för.
Efter ettt varmt välkomnande m ed drinkar och
mingel intog Babben Larsson sc enen. Roliga
a
anekdo
oter och samhällsreflektiooner leverera
ades
med glimten i ögat och mycket skratt blev det.
d
dan med godd mat från vå
år
Festen fortsatte sed
populärra delikatessdisk. Till matten serverad
des vin
och alko
oholfria alternativ. Sedann bjöd vi på
provsm
makning av sp
pännande occh exklusiva varor
v
från någgra av våra delikatesslev
d
verantörer.

Carl‐‐Johan, Carin
na och all pe
ersonal vill taacka våra ku
under och samarbetsparttners för änn
nu en
jättetrrevlig kväll. N
Nu blickar vii vidare mot nästa!

Några
N
kundkkommentare
er om kvällen
‐
‐

‐

””Tack Kungeen och hela din
d fantastiskka personal för
f en jättetrevlig kväll m
med rolig
underhållnin
ng och jätteggod mat. Tac k igen för kvvällen.” Willa
ard Ståhl
””Stort tack till samtliga deltagare
d
som
m gjorde kun
ndkvällen till en trevlig occh givande kväll…
k
beröm till deen alltid alertta och servicceinriktade personalen
p
sa
amt Babbenss framträdan
nde. Än
een gång tackk och hälsnin
ngar till samt liga som gjorde kvällen till en framgåång.” Reine & Angela
SSkatt
””Tusen tack för en mycke
et trevlig ochh god kväll i Alby” Laila & Inga‐Lill

K
Kunnig pe
ersonal ge
er
D
Dig Kungllig service
e!

Ett sto
ort och prrisvärt sor
rtiment
ger Diig Kunglig
g valfrihett!

Marie occh Bosse från
n Swegro förrbereder inföör
festen m
med smakprover.
So
ofia, Kenneth
h och Jenny ffrån Zeta harr laddat
up
pp med smakkprover införr kvällen.

Från Kraf
aft kom Piia och
o Marco, två
t trevliga
säljare, o
och dukade upp
u choklad och kakor.

Va
armt välkom
mmen vill Linuus, Alexandeer och
Mathias
M
hälsa
a med ett gottt mousseran
nde vin.

Tina, Karrin och Robeert från Santa
a Maria
förbered
der för att bju
uda Kungenss kunder på
underba
ara mexikansska smaker.

Vå
år trevliga ga
arderobspers
rsonal fanns alltid till
ha
ands för att hjälpa
h
till meed stort och smått.

K
Kunnig pe
ersonal ge
er
D
Dig Kungllig service
e!

Ett sto
ort och prrisvärt sor
rtiment
ger Diig Kunglig
g valfrihett!

Spända a
av förväntan
n men ändå glada
g
inför
kvällen m
med Babben Larsson.
Effter showen stannade
s
Baabben kvar fö
ör att
signera sina böcker och m
mingla med ”ffansen”.

Babben Larsson undeer hennes ro
oliga stand upp
vilket fylllde Hangareen med skrattsalvor.

Babben avtackas av ICA handlaree Carina
Söderberrg och Carl‐JJohan Ståhle.

K
Kunnig pe
ersonal ge
er
D
Dig Kungllig service
e!

under på
Liinn, Sussi & Jennifer bjödd alla våra ku
en
n tallrik med ”godis” frånn vår delikateessdisk.

Allexander, Ma
arcus & Math
thias (våra ku
ungliga
ba
artenders) såg till att inggen gick törsstig
un
nder kvällen..

Ett sto
ort och prrisvärt sor
rtiment
ger Diig Kunglig
g valfrihett!

altå Kvarn bjjuder på ekollogiskt bröd och
Sa
ju
uice, vilket va
ar uppskattatt av många kunder.
k

En massa delikatesseer fanns att tillgå,
t
här påå
å sallad med
d flera sorter
bilden bjjuder Zeta på
av derass goda olivoljjor.

God mat och dryck
d
håller hhumöret på topp.

Marabou
us varor blevv förståeligt nog
n väldigt
populära
a under kvälllen.
Monika
M
& Janne Persson ffrån Herräng
gen
tyycker att Kun
ngen är bäst ppå grönsakeer och
kö
ött. Janne villl också påpeeka att ”hos Kungen
K
fin
nns alltid alltt man söker””.

K
Kunnig pe
ersonal ge
er
D
Dig Kungllig service
e!

Ett sto
ort och prrisvärt sor
rtiment
ger Diig Kunglig
g valfrihett!

An
nders Zetterg
gren och Lennnart Vesterllund från
Seegeltorp tackkar för en jätttetrevlig kvä
äll.
En succéé med många
a goda smakkprover att
välja meellan. Här bju
uds det bröd.

Bo & Nada Sundin frrån Nacka ha
ar varit
stamkun
nder i 28 år och
o vill framfförallt
framhållla den trevlig
ga personaleen och den
högklasssiga delikatessdisken.

Jö
örgen, Jenniffer och Jonnyy tyckte det var
v kul
attt få servera mat till alla trevliga kunder.

Ing‐Mariie Säiner & Margareta
M
Liindberg från
Snättring
ge med Eva Gustafsson
G
från
f
Fullerstaa
tackar fö
ör en trevlig kväll med go
od
underhå
ållning.

Gustav från vå
år Mejeri‐avddelning delade ut
prresentpåsar till alla våra kunder som
avvrundning på
å kvällen.

K
Kunnig pe
ersonal ge
er
D
Dig Kungllig service
e!

Ett sto
ort och prrisvärt sor
rtiment
ger Diig Kunglig
g valfrihett!

