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Succesvolle AH Restaurantactie IENS en Albert Heijn krijgt nieuw vervolg
Vanaf maandag 4 juli 2016 kunnen klanten van Albert Heijn weer sparen voor een gratis
2e driegangenmenu bij door IENS geselecteerde restaurants. Meer dan 1.000
enthousiaste restaurants doen dit jaar mee aan de actie van de grootste restaurant- en
reserveerwebsite van Nederland. Vorig jaar leverde de AH Restaurantactie bijna 1
miljoen reserveringen op. Nieuw dit jaar is dat klanten ook kunnen sparen voor een
gratis tweede lunch.

Niet alleen zorgde de actie vorig jaar voor bijna een miljoen reserveringen, ook IENS kon
rekenen op een stuk meer recensies. “De actie van vorig jaar smaakte naar meer! Dankzij de
AH Restaurantactie hebben veel mensen vorig jaar heerlijk kunnen dineren. Het gemiddelde
cijfer dat de geselecteerde restaurants op IENS.nl kregen was een 8,2. Door het toevoegen van
de gratis tweede lunch hopen we dat er dit jaar nog meer mensen kennis maken met de
Nederlandse restaurants”, aldus Niels Keizer, algemeen directeur van IENS.
Restaurantzegels sparen
Klanten van Albert Heijn ontvangen een restaurantzegel bij elke 10 euro aan boodschappen.
Met een volle spaarkaart - 10 restaurantzegels - ontvangen zij een gratis tweede lunch of 2e
driegangendiner bij een van de door IENS geselecteerde restaurants. Sparen kan vanaf 4 juli
2016 tot en met 21 augustus 2016. Daarna hebben klanten nog tot en met 29 januari 2017 de
tijd om de volle spaarkaart te verzilveren op www.ahrestaurantactie.nl.
-EINDEOver IENS
“Waar gaan we eten?” IENS, onderdeel van TripAdvisor, beantwoordt deze o zo belangrijke
vraag elke dag voor talloze mensen. Maandelijks helpt IENS 2,5 miljoen bezoekers een
geschikt restaurant te vinden. Geregistreerde proevers schrijven op jaarbasis zo’n 250.000
recensies over restaurants en leveren zo een onmisbare bijdrage. IENS helpt restaurateurs om
potentiële gasten te bereiken en inspireert consumenten om Nederland culinair te verkennen
via iens.nl, de mobiele website, het culinaire blog IENS FoodSpots, de apps voor
smartphones, IENS DinnerDeals, IENS Toppers, IENS Culinaire CadeauKaart,
nieuwsbrieven en evenementen. Daarnaast worden er via het online reserveringssysteem
IENS SeatMe elke maand honderdduizenden gasten bij restaurants geplaatst. Uit eten gaan
begint en eindigt op IENS, een essentiële schakel tussen restaurants en hun gasten.
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