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PERSBERICHT VOOR ONMIDDELLIJKE DISTRIBUTIE
“Nomad” wordt “GOMAD”!
Antwerpen, 17/04/2017
Na negen eerste succesvolle maanden, verandert voedingsbedrijf Nomad, in Antwerpen, van
naam. Vanaf 1 mei zullen haar producten voortaan onder het merk “GOMAD” verspreid worden.
Met de slagzin “Nomad goes mad” willen ze vooral benadrukken dat alles mogelijk is als het
aankomt op het versnijden en garen van groenten en dat ze zich volledig plooien naar de wensen
en noden van hun klanten.
Nomad BVBA werd in augustus 2017 opgestart door aandeelhouders Tom Claessens
(CEO van Groothandel Claessens) en door Christophe De Mey, die al jarenlang actief is in
de voedingssector. Deze laatste neemt de dagelijkse leiding op zich en leidt een tiental
medewerkers, voornamelijk vluchtelingen. Samen bouwden ze aan een concept dat al vrij
snel een groot succes werd. De organisatie schilt, versnijdt en gaart groenten op maat van
zijn eindklanten: voornamelijk restaurateurs. Ze worden sous-vide of vers verpakt. Daarnaast produceert Nomad een gamma gefermenteerde groenten, onder de naam “SAUERPOWER”, wat dan weer bestemd is voor retailers zoals Bioplanet.
Nomad (binnenkort Gomad) staat voor gezond, lekker en vers, zonder gebruik van additieven of smaakversterkers. Ze onderscheiden zich door hun ﬂexibiliteit en hun breed
gamma en het is net dit aspect dat willen ze onderlijnen door de naamsverandering.
Hoewel de BVBA niet van naam verandert, verandert het merk wel. “Gomad” staat voor
het maximaal ondersteunen van de chef in zijn culinaire creativiteit. Met de slagzin
“Nomad goes mad” willen ze de naamsverandering communiceren en in de kijker zetten.
De Mey: “Verse, gesneden groenten zijn de basis van élke goede maaltijd en hier kruipt
veel tijd en energie in bij toprestaurateurs. Loonkosten zijn hoog en ondersteuning in dit
aspect van hun keuken is dan ook vaak erg welkom. Zo kunnen we onder andere restaurant ’t Zilte aan het MAS onder onze klanten rekenen. Hoe gek de vereisten of wensen
van de kok ook zijn, “Gomad” zet zich maximaal in om deze te vervullen.”
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