PERSBERICHT: BESTEMD VOOR NIEUWSREDACTIES

Jantjes Verjaardag wint Revu Rookpluim!

Het tijdschrift de Revu heeft in samenwerking met de website www.hiermaghetwel.nl de
Revurookpluim in het leven geroepen. Deze prijs wordt uitgereikt aan het beste rookcafé van
Nederland. Het gaat om horecagelegenheden die voorzieningen hebben getroffen voor hun rokende
gasten. Per provincie kon er via de genoemde website door het publiek worden gestemd op hun
favoriete rookcafé. Deze verkiezing leverde twaalf genomineerden op: de beste rookcafés per
provincie.

In Noord Holland heeft het publiek Jantjes Verjaardag uitgeroepen tot beste rookcafé. Hierdoor is
de populaire zaak in het centrum van Amsterdam in de race om het beste rookcafé van het land te
worden! Half december wordt bekendgemaakt welke zaak de Revurookpluim in zijn zak mag steken.
Een commissie bestaande uit redactieleden van de Revu en hiermaghetwel.nl gaan onder leiding
van BNN‐DJ Sander Lantinga de genomineerde zaken langs om gezamenlijk de winnaar te bepalen.

Jantjes Verjaardag begon deze zomer met één rookruimte van 30 vierkante meter. Deze ruimte,
voorzien van twee luchtverdringingsunits van Extreme Air‐Products, werd al snel een doorslaand
succes. De rookruimte werd een waardevolle toevoeging aan het concept van het bekende
feestcafé. Inmiddels heeft eigenaar Jan Kruiter de rookruimte meerdere malen uitgebreid en de
kelder omgebouwd tot een waar rookpaleis!

In drie verschillende rookruimtes met eigen thema’s kunnen maar liefst 120 rokers tegelijk hun
rookbehoefte stillen. Omdat de ruimtes van een uitstekende luchtbehandeling zijn voorzien, is het
er hartstikke gezellig en halen mensen drankjes voor elkaar. De rookruimtes zien er fantastisch uit
en functioneren als ware moneymakers. Zelfs om drie uur ’s nachts is de lucht dankzij de zeer
effectieve Extreme Air‐Sensations nog kraakhelder in de rookruimtes.
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Ondernemer Jan Kruiter heeft flink geïnvesteerd na het rookverbod. En wel met succes! Bij Jantjes
Verjaardag hebben ze van de nood een deugd gemaakt. De rookruimtes zijn van een uitzonderlijke
kwaliteit en helpen om meer omzet te genereren.
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