
  

 

  

 

Conceptnota 
Word het gezicht van “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”  

 

 

 



  

IK KOOP LOKAAL-ambassadeurs 

Uitgangspunt 

De missie van ‘Ik koop lokaal’ is om sterke, dynamische handelskernen te creëren met unieke lokale 

zelfstandige handelaars en winkeliers van hier, die zowel op vlak van aanbod als tewerkstelling een 

duurzaam karakter hebben. Dit wensen we onder meer te realiseren door het grote publiek in West-

Vlaanderen te stimuleren om te winkelen bij hun lokale handelaars. 

Voor de derde keer doen we dit via de communicatieactie ‘Word het gezicht van Ik koop lokaal’. 

Handelaars kunnen zich in deze actie kandidaat stellen om ambassadeur te worden voor hun 

gemeente en consumenten kunnen stemmen op hun favoriete lokale winkelier. 

De communicatiecampagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’ kadert binnen het EFRO 

project KI:SS West (Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk in West-Vlaanderen). Met dit 

project wordt ingezet op kernversterking door te sturen naar een kwalitatief winkelaanbod en 

handelsapparaat. 50 steden en gemeenten hebben de engagementsverklaring ondertekend om deel 

te nemen aan de acties binnen dit project. 

Concept 

Er wordt gewerkt met 2 fases: 

FASE 1: Een wervingsfase (lokale handelaars kunnen zich kandidaat stellen): 01/03-15/04 

FASE 2: Een stemmingsronde (waarbij het grote publiek kan stemmen op hun favoriete 

kandidaat via de website): 26/04-25/05 

FASE 1: WERVINGSFASE 

Doelgroep: handelaars 

Communicatiemiddelen: Flyers, digitale mailing voor alle handelaars en opgemaakte advertentie om 

te publiceren in gemeentelijke infokrant / stadskrant. 

Wie verstuurt?  de steden en gemeenten, Unizo West-Vlaanderen, Ik koop lokaal 

Boodschap: 

Word het gezicht van de “Ik koop lokaal”-campagne! 
 
Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de campagne “Ik 
koop lokaal bij een winkelier van hier”. Om lokale handelaars een gezicht te geven bij het grote 
publiek, lanceren we een grote communicatiecampagne in de provincie West-Vlaanderen. Word jij 
ambassadeur van deze campagne in jouw stad of gemeente? Schrijf je dan snel in op 
www.ikkooplokaal.be. 
 
Praktisch: 

Lokale handelaars kunnen zich kandidaat stellen vanaf 1 maart door invullen van het digitaal 

inschrijvingsformulier. Hierin worden volgende zaken gevraagd: 

- Personalia 

- Onderscheidend karakter  

- Foto van de handelaar en de winkel 

http://www.ikkooplokaal.be/


  

• De naam, de foto’s en de omschrijving van de winkels verschijnen op de website van ‘Ik koop 

lokaal’. 

• Winkeliers ontvangen een affiche en flyers die aan de klanten duidelijk maken dat men 

meedoet aan de campagne. 

• De deelnemer met de meeste stemmen wordt ambassadeur van zijn/haar gemeente. 

• Alle verkozen ambassadeurs worden in juni 2021 uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking 

en persconferentie waar tevens de ultieme provinciale winnaar door een jury wordt 

verkozen. 

Extra: 

Consumenten worden ook al van in het begin van de campagne getriggerd: zij kunnen een winkelier 

nomineren via de website ‘Ik koop lokaal’ die volgens hen moet deelnemen aan de actie. De 

winkelier krijgt een bericht dat hij genomineerd werd, met de vraag om in te schrijven. 

Timing: 

1 maart -15 april 2021 

Voorbeelden van ambassadeurs: 

- Ambachtsman (bakker, beenhouwer, chocolatier,…) die streekgebonden lekkernijen maakt 

- Kapperszaak die gratis stijladvies verleent aan haar klanten 

- Schoenwinkel die gekend is voor haar exclusief en kwalitatief aanbod 

- Buurtwinkel die alom geprezen wordt voor de persoonlijke aanpak 

- De uitbater van een café of restaurant die kiest voor een ‘totaalbeleving’ in zijn of haar zaak 

- Kledingzaak die vaak “late night shopping” organiseert, met gratis drankjes en animatie 

- Elektrozaak die expert is omtrent haar producten 

- Fietszaak die feilloze dienst-na-verkoop biedt aan haar klanten 

- … 

Wat verwachten we van de kandidaat-ambassadeurs? 

- Dat ze de boodschap ‘Ik koop lokaal’ zoveel mogelijk verspreiden via het verspreiden van 

flyers, het posten van leuke filmpjes op social media, etc. om mensen ervan bewust te 

maken dat ze beter kiezen voor lokaal. 

- Het warm maken van hun cliënteel om op hen te stemmen. 

Wat is het voordeel voor de kandidaat-ambassadeurs? 

De winkelier maakt mensen warm om lokaal te kopen en er wordt promotie gevoerd voor de winkel. 

De handelaar komt op de website van www.ikkooplokaal.be  

Op 17 juni 2021 worden de verkozen ambassadeurs digitaal uitgenodigd op de officiële 

prijsuitreiking / persmoment waar tevens een provinciale winnaar wordt verkozen door een jury. 

  

http://www.ikkooplokaal.be/


  

Website, Instagram- en Facebookpagina: 

Op de website www.ikkooplokaal.be is alle informatie terug te vinden voor zowel kandidaten als 

stemmend publiek. (inclusief deelnemers- en wedstrijdreglement) Alle kandidaten worden 

voorgesteld op de website per gemeente. 

Via de facebook- en instagrampagina van Ik koop Lokaal wordt promotie gemaakt. 

FASE 2: stemmingsronde 

Doelgroep: het grote publiek, de consumenten 

Communicatiemiddelen: 

- Affiches ‘stoef met je lokale winkelier en win’ (nieuw campagnebeeld: fotoshoot met 

handelaar (Provinciaal Ambassadeur 2020) en tevreden klant) 

- Flyers om mee te geven met de klanten 

- Advertentie ‘Stoef en win’ 

- Digitaal promotiemateriaal 

Boodschap: 

“Stem en stoef met jouw winkelier van hier” 

Communicatiekanalen: 

- Facebook (inclusief ads) 

- Instagram (‘stoef’-foto’s met/bij de lokale handelaar) 

- Hashtag #ikkooplokaal 

- Regionale magazines & kranten 

- Via de handelaars zelf!! (flyers, eigen Facebook-/Instagrampagina) 

- Stadskranten  / infobladen 

Wat is het voordeel voor het publiek? 

De stemmers kunnen een prijs winnen.  

Regels 

- Slechts 1 stem per e-mailadres mogelijk. 

- Stem is enkel geldig als men ook facebookpagina liket. 

- Er worden extra kansen gegenereerd bij het posten van ‘stoef’-foto’s en -filmpjes over hun 

favoriete handelaar / product /resultaat (na baksessie, kappersbeurt….). 

Prijzenpot 

Er wordt een oproep gedaan aan alle gemeentebesturen om een gemeentelijke cadeaubon of een 

bon van een lokale handelaar in de prijzenpot te steken. (waarde: ongeveer 100 euro) 

OC West voorziet drie “weekendjes weg” als hoofdprijs. 

Timing: 

26 april 2021 – 25 mei 2021 

Per deelnemende gemeente wordt de deelnemer met het grootst aantal stemmen ambassadeur van 

zijn of haar gemeente. 



  

Deze regionale ambassadeurs gaan verder naar de finale waar een professionele jury de ultieme 

provinciale winnaar zal bekendmaken (17 juni 2021) 

Website, Instagram- en facebookpagina Ik koop lokaal: 

Op de website is alle informatie en het reglement terug te vinden. 

Stemmen 

Het publiek kan stemmen via de website (stemmingsformulier) van Ik koop lokaal. 

Het aantal stemmen per winkelier zal ook te volgen zijn via www.ikkooplokaal.be.  

Een deelnemer kan 1x stemmen via de website. 

Stoefen 

Extra winstkansen worden gegenereerd bij het posten van stoeffilmpjes en -foto’s op de 

Facebookpagina van Ik koop lokaal en het taggen van het Instagramaccount van Ik koop lokaal. 

Een deelnemer kan 1x stoefen via Instagram en 1x via Facebook. 

De ‘stoefen’ worden op het einde van de wedstrijd bij het totaal opgeteld.  


