Ontdek alles over het event 'Halloween
Shopping' op zaterdag 27 oktober en doe mee!
Het Warm Welkom Weekend ligt al even achter ons en Black Friday laat nog
even op zich wachten. Omdat we merken dat zaterdagen waarop er acties
plaatsvinden, steeds heel wat volk op de been brengen naar de stad, besloot
vzw Mechelen MeeMaken op de valreep om zaterdag 27 oktober in het teken
van Halloween te stellen.

We voorzien animatie in de straten, proevertjes pompoensoep, snoep voor
op de toonbank, Halloweengrime, verhalenvertellers ... Wil je weten wat er te
beleven valt en wil jij die dag jouw klanten verrassen met snoep of een
verhalenverteller in jouw zaak, lees dan zeker verder.

Gezocht: locaties voor de verhalenvertellers

Op zaterdag 27 oktober tussen 11u en 17u zullen twee verhalenvertellers hun
ronde doen door de stad. Samen kunnen deze vertellers tussen de 15-20
adressen bezoeken (winkels, restaurants, kappers ...) waar ze telkens 20 min.
griezelverhalen kunnen komen voorlezen.

Het enige wat we van de handelaars op deze locatie verwachten is:
- dat er klanten zijn om naar de verhalen te luisteren (maak er dus mee reclame
voor via je eigen kanalen)
- dat je een klein hoekje voorziet met wat stoelen/kussens waar de verteller en
toehoorders kunnen zitten/staan

Mag de verteller in jouw zaak langskomen?
Stuur dan ten laatste maandag 22 oktober een mail naar
mechelenmeemaken@mechelen.be. Wij maken dan een selectie en laten jou
ten laatste donderdag 25/10 iets weten (we streven naar een zo gelijk

mogelijke verdeling over alle straten in de binnenstad en stationsomgeving).

Reserveer jouw doos Halloweensnoep
Wie wenst kan via Mechelen MeeMaken vzw een gratis doos Halloweensnoep
van Zoet (750 gr.) verkrijgen om op zaterdag 27/10 op de toonbank te plaatsen
als extraatje voor je klanten.

Reserveer jouw doos voor donderdag 25/10 door een mail te sturen naar
mechelenmeemaken@mechelen.be. We vragen wel dat je de doos dan zelf
komt ophalen op vrijdag 26/10 tussen 8u30 en 17u bij Conventus,
Geitestraat 32, 2800 Mechelen. Opgelet: het aanbod is beperkt (200 dozen).
Snel zijn is dus de boodschap!
Programma zaterdag 27 oktober

11u - 17u: Griezelverhalen - bij jou in de zaak?
Twee vertellers komen in winkels, cafés, restaurants ... 20 minuutjes
griezelverhalen vertellen. Hiervoor zoeken we nog handelaars die hun zaak
willen open stellen. (zie boven)

14u - 17u: Halloweengrime - Korenmarkt
Jong en oud kunnen zich laten opmaken in Halloweenthema. Zo is iedereen na
het shoppen meteen klaar voor zijn of haar Halloweenfeestje die avond.

14u - 17u: straatanimatie - diverse locaties in de binnenstad
Twee enge pompoenmannetjes en een griezelclown maken die middag
Mechelen onveilig. Schrik dus niet als deze engerds plots jouw zaak
binnenvallen!

10u - 18u: smullen maar! - diverse locaties in de binnenstad
Handelaars die willen, kunnen via Mechelen MeeMaken een doos
Halloweensnoep van Zoet (750 gr.) bestellen om op hun toonbank te plaatsen

voor hun klanten. (zie boven) In de namiddag zal de Soeper op straat ook
honderden proevertjes pompoensoep uitdelen aan bezoekers.
Mee reclame maken?
Zet je op aanwezig op het Facebookevent en deel dit event aub veelvuldig met
je achterban, kondig het aan op je website, in je nieuwsbrief, eigen social
media ... Alvast bedankt!

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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