
Nijkerk, 25-11-2016 

Breaking News! 

Arla Foods Pop-Up Story  

 

Arla skyr – the story begins… 

Arla Foods ontmoet & inspireert haar consumenten in een bijzondere Pop-Up 

Story, op een unieke locatie in Nederland! Gedurende 3 maanden kunnen de 

ruim 200.000 passanten op Utrecht Centraal Station iedere dag een Topselectie 

van onze producten proeven, maar vooral ook ervaren tot in het kleinste detail. 

Niet alleen informatie maar vooral inspiratie, niet alleen onze producten maar 

vooral ‘stories to share’. 

 

De afgelopen weken hebben we de reizigers van Utrecht Centraal Station mogen verrassen met de Arla skyr story. 

We hebben geleerd, genoten en gedeeld. We hebben leuke reacties van consumenten mogen ontvangen en 

gedurende de eerste 3 weken hebben ruim 12.000 reizigers onze bijzondere Arla skyr producten geproefd! Vooral 

de nieuwe Arla skyr drink werd erg goed ontvangen evenals onze unieke Toppingbar! 

 

 

 

 

 

 

Het Financieel Dagblad heeft een mooi artikel over de Arla Foods Pop-Up Story geplaatst en via social media is er op 

diverse platforms aandacht voor ons verhaal geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* (uitgezonderd 1e kerstdag 2016 en 1 januari 2017) 

Openingstijden Arla Foods Pop-Up Story 

Maandag t/m vrijdag 07:00 21:00 

Donderdag 07:00 22:00 

Zaterdag 08:30 20:00 

Zondag 10:00 18:00 

 

 

The story continues – December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In December staan Castello en de Starbucks Chilled Classics in de spotlight! In het Castello 

proefcafe ontvangen we de bezoekers in een klassieke, warme kerstsfeer en kan er naar 

hartenlust geproefd & genoten worden van de verschillende Castello kazen met bijpassende 

wijnen van Castel. Een spectaculaire productpresentatie aan de grote ronde proeftafels, even 

genieten bij onze openhaard terwijl je door het raam naar buiten kijkt en dat bijzondere 

kerstgeschenk meenemen voor thuis, het kan allemaal in het Castello proefcafe. 

 

Vanuit het Castello proefcafe, loop je langs het tuinhekje, zo de Starbucks warme wintertuin in. 

Met je favoriete Starbucks Chilled Classic even onthaasten op de schommelbank of gezellig onder 

de feestelijk verlichte grote boom in het midden van onze tuin. Je zit er overal lekker warm & 

knus bij tussen de vele kussens en fijne zachte kleden. Je kunt plaatsnemen in een van de 

comfortabele steigerhouten stoelen of           Quick & Easy je meest favoriete Starbucks Chilled 

Coffee bestellen en direct meenemen aan de counter. Speciaal voor de feestmaand december, 

kunnen onze Gasten ook een Persoonlijke Giftbag samenstellen met de twee meest favoriete 

Chilled Coffees en natuurlijk iets lekkers erbij; leuk om te geven, nog leuker om te krijgen! 

 

We vertellen u in onze volgende nieuwsbrief meer over de Pop-Up Story van de maand Januari! 

Openingstijden en meer informatie 

De Arla Foods Pop-Up Story is van dinsdag 1 november 2016 tot en met dinsdag 31 januari 2017 dagelijks geopend* 

Het adres van de Arla Foods Pop-Up Story is: stationshal 12c, Centraal Station Utrecht 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Algemeen: Jeroen Imming en/of  Susan den Boer 

December / Castello: Jeroen Imming 

December / Starbucks Chilled Classics: Petra Blank  


