650 kerstbomen voor Mechelse handelaars
Beste handelaars,

Om de Mechelse winkelstraten tijdens de shoppingweekends in december
extra gezellig te maken, laat Mechelen MeeMaken wel 650 kerstbomen
verdelen over de binnenstad en stationsomgeving. Begin deze week worden
deze bomen verdeeld over de straten.

Mechelen MeeMaken doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er vrijwel
overal bomen aanwezig zijn. Wellicht is het echter niet mogelijk om voor elke
deur van elke zaak een boom te plaatsen om infrastructurele redenen (vb.
voetpad te smal, geen voorziening om de boom aan vast te maken).

Staat er toch geen boom in jouw straat of buurt, informeer dan bij de
groendienst of er nog bomen over zijn en of ze jou nog van een kunnen
voorzien. Dat kan via johan.gheysen@mechelen.be of op 0479 99 75 32.

Koopzondagen Eindejaar
Graag herhalen we ook nog eens de koopzondagen tijdens de
eindejaarsperiode.

zondag 17 december: 11u tot 17u
zondag 24 december: 11u tot 17u
zondag 31 december: 11u tot 17u
zondag 7 januari: 11u tot 17u

Geïnteresseerde klanten kunnen alle info terug vinden op
www.shoppeninmechelen.be

Laat je mening over Black Friday horen!
Op vrijdag 24 november pakte Mechelen MeeMaken voor het eerst uit met een
Black Friday-event. Voor de naamsbekendheid van onze stad was dit event
alvast een zegen. Zo werd het event zelfs vermeld in Flair en het VRT
middagjournaal.

Uiteraard hopen we dat dit event ook voor jou persoonlijk een succes was. Om
onze evenementen in de toekomst nog te kunnen verbeteren, vragen we je dan
ook om deze bevraging in te vullen. Dit kan tot en met maandag 11 december.

Stem op jouw Mechelse Troef en reserveer je inkomkaart

Op 13 december 2017 organiseert Unizo Mechelen - in samenwerking met
Mechelen MeeMaken vzw - de Mechelse Troef-prijsuitreiking. Tijdens dit
netwerkevent met walking diner worden in vier categorieën prijzen uitgereikt:

- ondernemer van het jaar
- starter van het jaar
- lifetime achievement award
- Mechelaar van het jaar

Zopas werden tijdens een persconferentie de vier genomineerden per categorie
bekend gemaakt. Nu is het aan jou om uit deze shortlist jouw favoriet te kiezen.
stemmen kan op www.mechelsetroef.be tot 10 december.

Daarnaast kan je ook zelf aanwezig zijn op dit event. Tickets kosten 70 euro
(inclusief een all-in walking dinner met uitgebreid buffet en dranken
samengesteld door Mechelse handelaars en horeca).

Mechelen MeeMaken vzw schenkt 100 tickets gratis weg aan haar
handelaars en horecaondernemers met een maximum van 1 gratis ticket per

zaak. Wil je je partner meenemen, dan dient hij of zij een betalend ticket aan te
kopen.

Je gratis ticket claimen doe je door een mail te sturen naar
mechelenmeemaken@mechelen.be. Wees snel, het aantal tickets is beperkt. Je
betalende ticket reserveer je via de website van Mechelse troef zelf.

Graag willen we vragen dat wie een ticket reserveert, ook effectief aanwezig is
op deze avond. Dat we 100 tickets gratis weggeven, wil niet zeggen dat ze voor
Mechelen MeeMaken gratis zijn. Indien je dus niet komt opdagen, betekent dit
voor de vzw verloren geld.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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