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Doe mee aan Black Friday op 24 november!
Beste

collega’s

Mechelen MeeMaken vzw pakt op vrijdag 24 november uit met een nieuw en
groots event: Black Friday! Om van dit event een succes te maken, roepen we
jouw medewerking in! Opgelet: we richten ons niet enkel op handelszaken maar op
alle

sectoren.

Hotel-,

restaurant-

en

café-uitbaters,

kappers

schoonheidssalons, lees dus zeker ook verder!

Wat is Black Friday?
In de Verenigde Staten is Black Friday hét shoppingevenement van het jaar. De
dag na Thanksgiving smijten winkeliers met kortingen waarop de Amerikanen

en

naar de winkel spurten, uren in de rij staan en zelfs vechten voor koopjes.
In België loopt het gelukkig zo’n vaart niet, al vond het concept Black Friday wel
ingang in het winkelgebeuren in België. Grote ketens en webshops zoals Zalando
deelden kortingen uit en steden als Leuven organiseerden succesvol een Black
Friday-geïnspireerde avondshopping in het leven.

Black Friday in Mechelen
Mechelen wil aan dit event haar eigen invulling geven. Natuurlijk staat het krijgen
van kortingen en cadeautjes tijdens deze avond centraal, maar dit event is ook het
startschot van de eindejaarsactiviteiten. Vanaf 17u steekt de stad immers de
eindejaarsverlichting aan, een magisch moment, waar we veel ruchtbaarheid
aan willen geven.
We willen onze bezoekers tijdens Black Friday zo’n aangename avond bezorgen,
dat ze later terugkeren voor hun eindejaarsaankopen. Daarom stimuleren we
handelaars en andere sectoren om hun klanten die avond extra te verwennen.
Kortingen, geschenken, een gratis staal of gadget, een wedstrijdactie, een Black
Friday-menu of cocktail? Het kan allemaal! Jij bepaalt hoe je Black Friday invult en
wij zorgen voor de communicatie.

Wat doet Mechelen MeeMaken vzw?
Mechelen MeeMaken vzw zorgt er – samen met mmMechelen Feest – voor dat
iedereen op de hoogte is van dit nieuwe event en van de acties die jij op touw zet,
maar ook dat er meer animatie te beleven zal zijn in de stad dan winkelen alleen.

Neem jij deel aan Black Friday, dan zorgen we ervoor dat dit ook duidelijk
merkbaar is in het straatbeeld door een raamsticker of affiche, een zwarte loper,
een mooie kaars of decoratiestuk …

Wat verwachten wij van jou?


deelnemen aan de avondshopping op 24 november tot 20u



kortingen, geschenken of verwennerijen voorzien tussen 16u en 20u



tonen dat je deelneemt: kleed je etalage en jezelf mooi aan in de kleuren
zwart en goud en maak reclame



laat ons weten wat jouw plannen zijn

Hoe beter wij op de hoogte zijn, hoe meer reclame we kunnen maken en hoe meer
bezoekers we kunnen verleiden om te shoppen, beleven en genieten!

Schrijf je in
Schrijf je in via mechelemeemaken@mechelen.be en dan geven we samen de
aftrap voor een spetterend eindejaar!
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