
Case Study
Liberty Foodbar

‘Wij introduceren een vernieuwd horecaconcept in de grotere dorpskernen. 
Een beleving waardoor de plaatselijke bevolking niet meer uit hoeft te 
wijken naar de stad. Elk onderdeel binnen dit concept moet dan ook iets 
bijzonders bieden. Met Delfin kunnen we dit op een perfecte manier online 
presenteren.’

Dick van Gerwen, Liberty Foodbar 

Als eigenaar van een regionale supermarkt zag Dick van Gerwen dat 
veel inwoners naar de stad trekken voor een avondje bijzonder eten 
en drinken. Hij wilde graag deze mensen ook iets speciaals in de 
regio bieden en begon zijn plannen te smeden voor een vernieuwend 
horecaconcept. Na een periode van brainstormen, voorbereidingen 
treffen en het verbouwen van een geschikt pand aan de markt in Bladel 
zag in maart 2018 Liberty Foodbar het levenslicht. Het begin van een 
succes story.

‘Wij willen echt op ieder onderdeel iets bijzonders bieden. De kaart 
bevat daarom speciale gerechten, van vooraf tot en met het nagerecht. 
Daarnaast hebben we een uitgebreide cocktail- en wijnkaart en zelfs 
ons eigen biermerk! Dat, in combinatie met onze ambiance en het 
mooie terras, zorgde ervoor dat Liberty Foodbar direct een succes 
werd’, aldus eigenaar Van Gerwen. 

‘Bij de ontwikkeling van Liberty Foodbar was de online strategie een 
belangrijk onderdeel. Voor mij is duidelijk dat anno 2018 de off- en 
online wereld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat ik wil 
is meer dan een mooie website; ik wil het internet echt strategisch 
inzetten. 

Dick van Gerwen
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Bijvoorbeeld voor de TakeAway service. Waarom moet een klant nog 
bellen voor een bestelling, als het ook mogelijk is om deze online 
te plaatsen en te betalen? En waarbij de order automatisch in ons 
kassasysteem wordt verwerkt? Dat is iets waar we nu aan werken.

Voor de online strategie heb ik dan ook direct gekozen voor Delfin. Zij 
hebben Delfin Connector® als platform voor alle onderdelen van het 
online ondernemen. Denk aan de website, de Google vindbaarheid, 
de orderverwerking, het zelf opzetten van acties, campagnes en de 
communicatie via de social media-kanalen. 

Van andere Delfin gebruikers had ik al gehoord dat het systeem erg 
goed werkt. Ook al is de techniek zeer geavanceerd, voor ons als 
gebruiker is het heel eenvoudig en prettig om mee te werken. Het 
wordt aangeboden via de Cloud waardoor wij er overal mee kunnen 
werken. En als we ergens niet uitkomen helpen de professionals van 
Delfin ons met raad en daad. Zij zijn ook ondernemers en dat werkt 
prettig samen’, sluit Dick van Gerwen af. 

Neem eens een kijkje op www.liberty-foodbar.nl 
of beter nog: Kom proeven!

Over Delfin
Delfin is een marketing en IT bedrijf en biedt u ondersteuning bij het succesvol online 
ondernemen. Met de Delfin Connector® bundelen wij al uw internet activiteiten. Aangevuld met 
onze strategische aanpak zorgt dit voor gemak en snelheid om uw ambities echt waar te maken. 

Succesvol online ondernemen draait om strategie, verbinden en de juiste sociale interactie!

succesvol online ondernemen

www.delfinconnector.nl

Liberty Foodbar terras


