Campagne week van de Markt: Vlaams- Brabant
Doel
Algemeen alle Vlaams-Brabantse handelskernen versterken door specifiek aandacht te hebben voor
de ambulante handel. De aantrekkingskracht van de markt en belevingswaarde op de markt
verhogen. Zowel jonge gezinnen en ouderen aanmoedigen om de markt te bezoeken. Tijdens de
week besteden we ook aandacht aan de Vlaams-Brabantse Streekproducten.
Timing
De week van 28 juni tot 4 juli 2021. Markten buiten deze periode komen niet in aanmerking voor deze
campagne.
Hoe werkt het?
Per aankoop ontvangt de klant een invul bon van de marktkramer - Op elke deelnemende wekelijkse
markt wordt een promostand ingericht met wedstrijdurne - De invulbonnen worden gedeponeerd in
een wedstrijdurne - Per markt worden telkens een aantal winnaars uitgeloot - Het aantal prijzen wordt
door de gemeente bepaald – minimum 1 hoofdprijs vakantiecheque wordt via logeren in Vlaanderen
aangekocht door de gemeente. De plaats en het tijdstip van de prijsuitreiking worden door de
gemeente bepaald - Info duidelijk te maken bij urne en op de website
Praktisch

•
•
•
•
•
•
•
•

U kan als gemeente/ stad uw deelname aan deze actie bevestigen door voor 18 april
2021 het deelname formulier in te vullen en door te sturen aan detailhandel:
deelnameformulier
Wij voorzien op 20 april een Webinar om de praktische zaken te overlopen en vragen
te beantwoorden van de deelnemende gemeentes.
Inschrijving kan via : Webinar
Eind april krijgt u digitaal al het promomateriaal + het reglement van deze actie.
Half mei krijgt u het fysiek promomateriaal om het grote publiek en de markkramers te
informeren
Begin juni krijgt u de invulbonnen die u kan uitdelen aan de deelnemende
marktkramers
Begin juni krijgt u de blanco promobonnen/cadeaubonnen die de lokale handelaars
en horeca kunnen gebruiken om consumenten van de markt een extraatje te geven.
Bv gratis kop koffie bij een stuk taart.
Elke gemeente krijgt max 500 papieren zakjes, heeft u als gemeente meer nodig dan
bezorgen wij de contactgegevens van de leverancier om uw bestelling te plaatsen.
Er wordt 1 hoofdprijs voorzien onder de vorm van een vakantiecheque die u kan
reserveren bij logeren in Vlaanderen (zie deelnameformulier) als gemeente staat u in
voor de betaling hiervan. Om te vermijden dat de cheque niet tijdig kan geleverd
worden, is het aan te raden uw factuur voor 1 juni te betalen.

Meer info nodig over deze campagne?

Alexander Leysen
Bestuurssecretaris Detailhandel
Dienst Economie
016/26.73.91
GSM: 0473/52.38.73
e-mail: alexander.leysen@vlaamsbrabant.be

Taakverdeling
Provincie
•
•
•
•
•
•
•
•

Mailing lokale besturen om deel te nemen aan de campagne
Registratie deelnemende gemeentes
Organiseren van infosessies naar lokale overheden op 20 april 2021
Ter beschikking stellen van reglement
Promomateriaal aanleveren en financieren: (Drukwerk, affiches, spaarkaarten)
Standaard communicatiepakket voor de gemeentes en de lokale comités (facebook, websites,
maandblad gemeentes (standaardartikel voorzien)
Groepsaankoop papieren zakken
Persmoment organiseren bij start

Vlaams-Brabant comité voor de markten
•
•

Communicatielijn tussen provincie/ lokale besturen en de marktkramers
Promotie

Lokale overheden
✓ Inschrijving voor deelname via deelnameformulier
✓ Opmaak van overzicht deelnemende markten en kramen op de markt(en)
✓ Voorzien van de prijzenpot (grote(re) prij(s)zen + kleinere prijzen)
✓ Verspreiden van het aangeleverde drukwerk
✓ Vermelding ‘Week van de Markt’ in lokaal informatieblad
✓ Invulbonnen en promomateriaal verdelen aan de marktkramers bij start markt
✓ Coördinatie op de markt
✓ Opzetten (party)tent en plaatsen wedstrijdurne
✓ Eventueel voorzien van randanimatie bv plaatselijk bandje, ballonnenman, … (facultatief)
✓ Voorzien van hoofd-/grotere prijs(zen) + kleinere prijzen
Straffe streek Korte keten
✓ Promo
✓ Prijzen
✓ Eventueel stand op de markten

