
 

 

P E R S B E R I C H T 

 

Primera en Blz. breiden samenwerking uit 
 

Coöperatie Primera b.a. en Libris Blz. B.V. breiden hun samenwerking uit om ondernemers 

het beste van twee werelden te bieden. Enerzijds Primera als groeiende winkelketen 

binnen de tabak- en gemaksbranche en anderzijds het boekenspecialisme van Blz. Een 

samenwerking waardoor je als lokale ondernemer kunt blijven ondernemen én waarmee 

een sterke positie in de markt wordt geboden.  
 

"Door krachten te bundelen kan Primera het boekenspecialisme bieden voor ondernemers die daar 

sterk in zijn en dit willen behouden. Blz. kan hiermee het assortiment uitbreiden voor ondernemers die 

zoekende zijn naar een combinatiewinkel, waar op alle assortimentsgroepen ondersteuning is.", aldus 

Andries Guliker, Manager Retail Services bij Blz. 

Remie van Klinken, Manager winkels bij Primera: "Door de samenwerking verstevigen Primera én Blz. 

hun positie in de markt en bieden ze de ondernemers het beste van twee sterke retailers, waarbij de 

ondernemer te allen tijde voorop staat. Inmiddels zijn er al 9 succesvolle winkels die een combinatie 

van Primera en Blz. zijn." 

Ondernemers in de detailhandel sluiten zich steeds vaker aan bij een commercieel 

samenwerkingsverband. Hierdoor beschikt een ondernemer over de voordelen van het 

grootwinkelbedrijf, zoals schaalvoordelen, marketing, advies en automatisering. De samenwerking met 

Primera en Blz. betekent een gezamenlijke aanpak, waarbij lokaal ondernemerschap en een landelijke 

sterke formule hand in hand gaan. 

Primera en Blz. staan samen op de Trendzbeurs in Gorinchem op 12, 13 én 14 januari 2020. 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE – niet voor publicatie 
 

Voor extra informatie, interviews en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen via info@primera.nl of 
0418 - 651 007. 

 

Over Primera 
Coöperatie Primera b.a. is opgericht in 1991 en actief in de tabak- en gemaksbranche. De winkelketen 

heeft inmiddels 518 aangesloten winkels in Nederland die gerund worden door zelfstandig 
ondernemers. In de winkels zijn gezamenlijk meer dan 2.500 medewerkers actief. 

 

Over Blz. 
Libris Blz. B.V. is een boekhandelsorganisatie voor de merken Libris en Blz.. Beide merken opereren 

vanuit de liefde voor het boek en de breedte van het assortiment. Met name de Blz.-groep is met 80 
aangesloten winkels een samenwerkingsverband van zelfstandige boek- én kantoorvakhandels. Libris 

en Blz zijn retailformules van Euretco. Euretco is de grootste retailservice-organisatie in Nederland, die 
samenwerkt met circa 1.900 ondernemers en franchisenemers. In totaal exploiteren zij bijna 2.900 

winkels in de branches wonen, mode, sport en media.   
 


