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Een zaak buiten het braderiegebied? Neem toch
gratis deel!
De zomer is nog maar net begonnen en toch staat de Herfstbraderie al voor de
deur. Binnen 9 weken, op zaterdag 9 en zondag 10 september is het al zo ver.
Omdat we dit keer nog meer de kaart van de Mechelse handelaar willen
trekken en de Mechelaar voorrang willen geven op de externe standhouders,
sturen we nog eens een herinnering om je in te schrijven. Opgelet: ook als jouw
zaak buiten het braderiegebied gelegen is, maar wel binnen de ring of in het
stationsgebied, kan je een gratis standplaats krijgen.

Zoals jullie ondertussen hopelijk allemaal al weten, gaat de herfstbraderie door
op zaterdag 9 en zondag 10 september van 10u tot 19u. De braderie is niet
alleen de uitgelezen kans om je overstock aan democratische prijzen aan te
bieden, maar ook om je zaak in de kijker te zetten en nieuwe klanten aan te
trekken.

Omdat we als Mechelaar fier zijn op onze stad en haar verscheidenheid aan
winkels, horecazaken en producten, willen we dat tijdens elk van onze events
telkens een beetje meer uitstralen naar onze bezoeker. Daarom hopen we dit
keer nog meer Mechelse zaken te kunnen motiveren om met een sfeervol
kraampje naar buiten te treden tijdens de braderie.

Buiten braderiegebied en toch deelnemen?
We willen eveneens benadrukken dat, ook al is jouw zaak niet in het eigenlijke
braderiegebied gelegen (Bruul, Botermarkt, Geitestraat, Blauwhondstraat,
Borzestraat, Graaf Van Egmontstraat, O.L.- Vrouwestraat, Guldenstraat of
IJzerenleen), we toch samen willen bekijken of we geen plek voor jou kunnen
vinden.

Is jouw zaak gelegen binnen de ring of in het stationsgebied (betaal je met
andere woorden promotaks), dan is je standplaats gratis.
Houd er wel rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn en wacht dus niet te
lang om je in te schrijven!

Wil je graag een TEBO-kraam huren (4 meter lengte, 2 meter diep, met
dekzeil), dan kost dat wel 40 euro per kraam. Voorzie je zelf in een kraam, dan
kost dat je uiteraard niets.

Een standplaats en/of kraam reserveren doe je door een mailtje te sturen
naar mechelenmeemaken@mechelen.be. Betalen zal dit keer enkel mogelijk
zijn via overschrijving.

Om tijdig de vrije plaatsen te kunnen bepalen, willen we graag nu al weten wat
jouw plannen voor de braderie zijn. Kom je buiten te staan met een TEBOkraam, een eigen kraam of gewoon een vlag, wimpel of rode loper, laat ons dat
dan weten door een mailtje te sturen naar mechelenmeemaken@mechelen.be.

Neem je niet deel omdat je bijvoorbeeld gesloten bent, maar heb je er geen
probleem mee dat de ruimte voor jouw zaak ingevuld wordt door een collega of
standhouder, geef ons dan zeker ook een seintje.

Je hebt tijd om in te schrijven tot 15 juli, daarna starten we met de selectie
en plaatsing van de externe standhouders.
Uiteraard hopen we op jouw enthousiaste medewerking om er met z’n allen
een sfeervolle braderie van te maken!

Wil je graag een handje toesteken bij de organisatie van de braderie? Dat
kan! Meld je even via mechelenmeemaken@mechelen.be.
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