
CORNET
Krachtig en toch verrassend zacht dankzij de toevoeging 

van eikenhouten 'oaked' snippers tijdens het brouwen.

Het ontstaan van CORNET brengt ons terug naar de 18de 
eeuw. Toen liet ene Theodoor Cornet, rentmeester van 
kasteel Diepensteyn, op vraag van de graaf van 
Steenhuffel een exclusief bier brouwen bij brouwerij De 
Hoorn. De graaf bewaarde het bier op eikenhouten vaten 
in de kelders van het kasteel en reserveerde het voor zijn 
gasten. De eikenhouten vaten van weleer zijn ondertussen 
vervangen door eikenhouten snippers die tijdens het 
brouwen worden toegevoegd. Hierdoor krijgt het bier zijn 
subtiele vanilletoets en zijn zachte volmondige smaak. 

De brouwerij

Smaakomschrijving
CORNET is een Oaked blond Belgisch bier dat op smaak 
wordt gebracht door het toevoegen van eikenhouten 
'oaked' snippers tijdens het brouwen. Hierdoor krijgt het 
zijn unieke zachte smaak.

Waarom CORNET?
Verrassend zacht: krachtig en toch verrassend 
zacht dankzij de toevoeging van eikenhouten 'oaked' 
snippers tijdens het brouwen.

Uniek glaswerk: voetglas dat zorgt voor 'ziet 
drinken, doet drinken'.

Uitstraling: kwalitatief POS materiaal ter 
aankleding van uw zaak.



Verkoop ondersteuning

Awards

2016 World Beer Awards - Belgium's best  
wood aged beer - Silver

2015 World Beer Awards - Belgium's best  
wood aged beer - Gold

2014 World Beer Awards - Europe's best 
wood aged - Gold

Verpakkingsvorm

Fust (20L, A-koppeling)

Krat (24 x 33cl fles)

Doos (12 x 75cl fles)

Local online media campagne
Door te investeren in een online media campagne zorgen wij voor 

traffic naar jouw zaak! Een gepersonaliseerde banner die we 40.000 

keer tonen aan (potentiële) klanten, laat zien dat ze in jouw zaak een 

CORNET kunnen drinken. Deze verspreiden we via mobiele apps aan 

klanten die zich in een straal van 1 KM rond de horeca onderneming 

bevinden. 

8 weken lang online media aandacht voor jouw zaak (2x per jaar een 

campagne van 4 weken)

40.000 views aan (potentiële) klanten die naar jouw zaak worden 

geleid (in een straal van 1 KM)

Na click op de gepersonaliseerde banner een route beschrijving 

hoe ze bij jouw zaak komen

Activatie

CORNET
GLAS

CORNET
TAPLENS ROND 

CORNET
LUXE  TAPHANDLE

CORNET
OUTDOOR SIGN

CORNET
PVC BARMAT

CORNET
STOEPBORD

CORNET
BEERTRUCK

Interesse?
Neem dan contact op met uw contactpersoon.


