Nieuwsflits Mechelen MeeMaken
Nieuwjaarsreceptie op
22/01: schrijf je in
Handelaarsvzw Mechelen
MeeMaken viert haar
eerste verjaardag en geeft
op 22 januari 2018 met
een nieuwjaarsreceptie in
Salons Van Dijck het
startschot van een nieuw
werkjaar.

Verwacht je die avond niet alleen aan een gezellige babbel, hapje en
drankje. We organiseren immers ook een een minibeurs waar je kennis
kan maken met allerlei opleidingsmogelijkheden en interessante
partners zoals Joyn, de Ecokoeriers, de digitale versnelling van telenet,
...

Stad Mechelen en Mechelen MeeMaken vzw nodigen je met veel plezier

uit op deze nieuwjaarsreceptie.
Wat? Nieuwjaarsreceptie met hapje, drankje en minibeurs
Wanneer? Maandag 22 januari 2018 om 20u
Waar? Salons Van Dijck, F. De Merodestraat 33, 2800 Mechelen

Gelieve voor 15 januari je aanwezigheid te bevestigen door in te schrijven via
deze link.

Wil jij schaatstickets uitdelen aan je klanten?

Om de schaatsboot van 'Mechelen houdt je warm' mee te promoten kocht
Mechelen MeeMaken vzw een tijdje geleden duizend tickets voor de
schaatsboot aan. De meerderheid werd ondertussen verdeeld via allerlei acties
(enquête in de straten, wedstrijden op Facebook, de grote eindejaarswedstrijd).

Momenteel hebben we echter nog een 300-tal tickets over. In plaats van deze
willekeurig uit te delen op straat, willen we jou als Mechelse handelaar of

ondernemer de kans bieden om nog schaatstickets aan te kopen voor een
prikje. De tickets hebben een waarde van 7 euro, maar bij Mechelen
MeeMaken kan je er aankopen voor slechts 1 euro. (min. 10 stuks, max. 50)
Deze tickets kan je dan uitdelen aan je trouwe klanten, verloten via een
wedstrijd op je website of FB-pagina enzovoort.

Heb je interesse? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar
mechelenmeemaken@mechelen.be want het aantal is beperkt.

Maak werk van de eindejaarswedstrijd

Net als de voorbije jaren maken de bezoekers van Mechelen tijdens de
eindejaarsperiode kans op mooie prijzen: een badkamer, fietsen,
Mechelenbons ...

Mechelen MeeMaken vzw heeft begin december aan alle handelaars een
pakket wedstrijdformulieren bezorgd, een pancarte om de wedstrijd aan te

kondigen op je toonbank en een begeleidende brief met uitleg bezorgd.

Blijkbaar is er bij de bedeling echter hier en daar wat mis gegaan. Heb jij geen
pakket met wedstrijdformulieren ontvangen of is jouw voorraad al op?
Gelieve dan contact op te nemen met Kurt Biesemans (Coventus, Geitestraat
32) op het nummer 0484 69 84 94 om ervoor te zorgen dat jouw (nieuwe)
lading tot bij jou geraakt.

Voor de duidelijkheid benadrukken we nog even dat het wel de bedoeling is dat
je aan je klanten actief een wedstrijdformulier meegeeft. In een aantal zaken
liggen de formulieren ergens in een hoekje en blijven ze daar liggen. Mechelen
MeeMaken vzw heeft behoorlijk wat geïnvesteerd in deze actie, maar dat heeft
natuurlijk enkel zin als iedereen de actie mee ondersteunt.

Op het wedstrijdformulier dat de klant krijgt staat een unieke code. Die moet hij
of zij, samen met het antwoord op de wedstrijdvragen en schiftingsvraag,
invullen op www.shoppeninmechelen.be om kans te maken op de prijzen.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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