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Online advertising
Ook de Facebookpagina “Wekelijkse 
markten in West-Vlaanderen” en een 
bijhorende website www.oowvm.be 

waarop het doel van de actie staat, alsook 
de deelnemende markten, zullen de actie 
mee helpen ondersteunen. Daarnaast zal 

ook een Instagrampagina gecreëerd 
worden.

Waarom deelnemen
aan de actie?

• U bent een unieke marktkramer
• U wil uw trouwe klanten verrassen met een leuke actie
• Uw klanten kunnen op hun beurt een weekendje weg of een andere prijs winnen 
• De actie wordt ondersteund door een provinciebrede mediacampagne
• De actie is volledig gratis, ook het promotiemateriaal wordt u gratis aangeboden

Contact
Provincie West-Vlaanderen: Elise Cappelle (Elise.Cappelle@west-vlaanderen.be)
OC West: Rebecca Verhaeghe (rebecca.verhaeghe@ocwest.be)
OOWVM: Dirk Vandamme (T 0477 53 00 97)



De
Mart

De provincie West-Vlaanderen lanceert in 
samenwerking met Ondernemerscentra 
West-Vlaanderen (OC West) en de 
Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse 
Marktkramers (OOWVM) van 28 juni – 4 
juli 2021 voor de vierde maal een promo-
tieactie voor de West-Vlaamse wekelijkse 
markten:

De Week van de Markt

De promotieactie heeft als doel om de 
aantrekkingskracht van de markt te 
verhogen en zo een levendige handels-
kern te creëren.

We doen een warme oproep om de 
nodige medewerking te verlenen aan dit 
initiatief. In plaats van een eenzijdige 
communicatie naar de consument, wil 
deze campagne de marktkramers  betrek-
ken via een spaaractie. De handelaars 
krijgen een aantal invulkaarten, die zij dan 
weer aan hun klanten kunnen uitdelen.
 
Klanten kunnen hun invulkaarten dezelfde 
dag deponeren in de urne. Op elke deel-
nemende wekelijkse markt worden diverse 
prijzenpakketten verloot, waaronder 1 
hoofdprijs, een Weekendje Weg in 
West-Vlaanderen t.w.v. 300 euro 
(betaald door het gemeentebestuur).

Point of Sale materiaal

Affiches & flyers Invulkaarten

Papieren zakken

Deze actie wordt ondersteund door ‘point of sale’ materiaal (affiches, 
flyers, invulkaarten, papieren zakken).

Prijsuitreiking

Papieren draag-
tassen

Het gemeentestuur kan zelf beslissen 
waar en wanneer de prijsuitreiking 

plaatsvindt. Op de markt wordt er op 
de urne duidelijk gemaakt waar en

wanneer deze prijsuitreiking plaats zal 
vinden. We raden ook aan om dit op 

de website van de gemeente te 
vermelden.

De prijzen kunnen verpakt worden in 
herkenbare papieren draagtassen met 

het Mart-logo.

De papieren draagtassen worden 
verdeeld tijdens de Week van de 

Markt via de marktkramers. Enerzijds 
willen we hiermee het Mart-logo 

bekendmaken tijdens de Week van 
de Markt, anderzijds willen we

een halt toeroepen aan plastiek 
zakjes voor éénmalig gebruik en de 

markt plastiekvrij maken.

Plasticvrije markt

Advertentie-
campagne

Deze promotieactie steunt de ambitie om de 
markt volledig plastiekarm te maken.
Bewustwording bij alle partijen omtrent 
duurzame verpakking is een eerste stap 
richting gedragsverandering. De marktkra-
mers kunnen hun klanten aansporen om een 
herbruikbare boodschappentas mee te 
brengen of ze kunnen zelf een milieuvrien-
delijker alternatief aanbieden.

De promotieactie ‘Week van de Markt’ wordt 
kracht bijgezet door een campagnebeeld en
een campagnefilmpje dat een maand lang 
zal te zien zijn via diverse media (stads- en 
infokranten, social media, …).

Deze affichecampagne en de campagnefilm 
zal zowel provinciebreed (West-Vlaanderen) 
als lokaal worden getrokken door de deelne-
mende steden en gemeenten


