
Bekijk dit bericht in je browser  
 

 

     

 

Schrijf je nu in       

 

 

We vieren dit jaar de vijfde editie van Weekend van de Klant en plannen weer een grootschalige 

mediacampagne op radio en tv, in de krant en magazines, op internet en sociale media, ter promotie van 

de (fysieke) handel in ons land. 

 

Vorig jaar braken we met net geen 14.000 deelnemers alweer een record. Inschrijven is ook deze editie 

gratis voor jou als ondernemer, of je nu lid bent van UNIZO/Comeos/UCM of niet. Schrijf je in voor 12 

september en ontvang bovendien, ook helemaal gratis, een pakketje met promomateriaal. 

Ik doe mee!  
  

 

  

Deelnemen is heel eenvoudig: 

• Schrijf je gratis in op weekendvandeklant.be. Doe je dit voor 12 september dan ontvang je een 

pakketje met een affiche, 2 vellen attentiestickertjes en 25 ballonnen. 

• Wacht niet te lang als je tijdig jouw materiaal wilt ontvangen. Wij raden aan om in te schrijven 

voor eind augustus 😉 Je ontvangt bij inschrijving een log-in en paswoord waarmee je jouw 

gegevens, openingsuren, actie, … op een later tijdstip nog kunt aanpassen. 

• Extra voordeel voor leden van UNIZO, Comeos en UCM: (enkel) bij inschrijving kun je gratis 

wedstrijdflyers aanvragen om tijdens het Weekend uit te delen aan je klanten. De hoofdprijs wordt 

geschonken door Selectair en TUI. Meer info over de wedstrijd vind je hier. 

• Bestel extra materiaal in onze webshop, indien gewenst uiteraard. Je kunt er aan voordelige 

tarieven attenties kopen om uit te delen aan jouw klanten. Je vindt er ook bijkomend 

promomateriaal. (De shop sluit op 12 september.) 

• Ten laatste 24 september ontvang je jouw pakketje met promomateriaal, gewoon in de 

brievenbus. 

• Verras je klanten tijdens het Weekend met een lekkere attentie, leuke actie of onze 

wedstrijdflyers. 

https://cdn.flxml.eu/dyn/preview.php?lang=nl
https://www.weekendvandeklant.be/handelaar/over-ons/schrijf-je-in/
https://www.weekendvandeklant.be/handelaar/over-ons/schrijf-je-in/
https://selectair.be/
https://www.weekendvandeklant.be/handelaar/wedstrijd/
https://shop.weekendvandeklant.be/nl/producten
http://www.weekendvandeklant.be/
https://www.facebook.com/weekendvandeklant
https://twitter.com/weekendvdklant
https://www.linkedin.com/company-beta/25392/
https://www.instagram.com/unizovzw/
https://www.youtube.com/user/UNIZOondernemersTV


 

• Openen op zondag is niet verplicht, je kunt ook enkel op zaterdag deelnemen aan Weekend 

van de Klant. Dit kun je aangeven bij inschrijving. 

Ik schrijf me in!  
 

  
 

  

 

Nog vragen? 

Lees zeker eens de FAQ op onze website. 

Vind je niet wat je zoekt? Stuur een mailtje naar info@weekendvandeklant.be. 

 

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte! 
  
 

  

Onze projectpartners  

 

 

  

  

Onze nationale partners  

 

 

 

  

  

 

UNIZO Ondernemersvereniging 
Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel 
0800 20 750 
ondernemerslijn@unizo.be 

Een ondernemersvraag? 

Bel 24/7 de Ondernemerslijn op 0800 20 750  
 

Bericht verzonden aan helpdesk@unizo.be Disclaimer & Privacy 

 

 

Je profiel aanpassen - Uitschrijven 
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