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PIPERS CRISPS

Het verhaal rond Pipers crisps is ontstaan in 2004, toen drie boeren - alex albone, simon Haring 
en James sweeting - hun krachten bundelden om met lokale producten smaakvolle kwaliteitschips 
wilden maken. inmiddels werken ze samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die net 
zoveel om hun producten geven als zij zelf.

Bij Pipers crisps draait het om passie. Passie om de beste smaak en kwaliteit in een chip 
te stoppen. in het Verenigd Koninkrijk is de chips landelijk verkrijgbaar in cafés, hotels, 
delicatessenwinkels, tuincentra, musea en nog veel meer. Ze hebben al meer dan 20 Great taste 
awards Gold gewonnen sinds 2007. ook is Pipers in 2014 voor het tweede jaar op rij tot Best 
British snack gekozen door het Guild of Fine Food survey.

Pipers crips is via ons verkrijgbaar in zakken van 40gr. en 150gr. in verschillende smaken:

•	 sea salt
•	 Black Pepper & sea salt
•	 cider Vinegar & sea salt
•	 cheddar & onion
•	 chorizo
•	 unsalted
•	 sweet chili
•	 spicy tomato

Pipers crisps. chips als ze zouden moeten smaken.
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POSITIONERING

Pipers crisps zijn exclusieve chips zoals ze horen te smaken. in het Verenigd Koninkrijk is Pipers 
enkel verkrijgbaar bij lokale pubs, delicatessenwinkels, hotels en restaurants. in nederland zijn de 
chips reeds verkrijgbaar bij enkele toprestaurants.

Pipers crisps eet je niet zoals gewone chips. de keuze van ingrediënten is zorgvuldig genomen, 
de leveranciers vertellen gepassioneerd over hun producten. dit maakt Pipers een chipsmerk in 
het topsegment.

We laten je graag proeven.
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CONTACT

Big Products import is gelicenseerd importeur van Pipers crisps in nederland. neem voor vragen 
en/of meer informatie contact met ons op.

Max Wessel
Big Products Import

t: +31 20 205 09 90
e: info@bigproducts.nl 
W: www.bigproducts.nl


