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2020 UNIZO 
Groot-Herselt 
verwent haar 
klanten met 
een 
ontbijtmand 

 
De klanten in Herselt krijgen de kans een deelnameformulier in te vullen 
tijdens een week van de klant. Tijdens het daaropvolgende weekend van 
de klant mag elke winkelier 1 klant verwennen met een aan huis bestelde 
ontbijtmand. 
 
Link naar video:  
https://www.facebook.com/unizogrootherselt/videos/?ref=page_internal 
 

2020 UNIZO 
Genk trekt de 
kar van het 
gratis parkeren 
in Genk en 
helpt op een 
ludieke manier 
de klanten 
Corona-proof 
te winkelen 

 
UNIZO Genk koopt voor 2500 euro parkingtickets aan die de 
ondernemers aan hun klanten kunnen uitdelen. Daarnaast zullen Jos & 
Jos het centrum coronaproof ontsmettingsbar spelen.  Jos & Jos zullen op 
een ludieke manier de mensen allerlei ontsmettingssprays aanbieden, 
helpen de juiste looprichtingen te gebruiken en natuurlijk bedanken dat 
ze het mondmasker zo goed dragen…  
De ontsmettingsbar is “onder construction” en zal af zijn 2e helft 
augustus.  
 
Maak kennis met “Jos en Jos” https://youtu.be/-smT5rlW4Sw 
 

2020 UNIZO 
Kinrooi start 
met haar 
jaarlijkse 
commerciële 
actie 

 
UNIZO Kinrooi organiseert op de zaterdag van het weekend van de klant 
een kick-off van hun commerciële actie die gedurende 20 weken zal 
duren. Elk weekend kan je je aankoop bon terugverdienen.  
 

2020 UNIZO 
Bocholt zet alle 
winkeliers in de 
kijker 

 
UNIZO Bocholt bezoekt met een stickeractie alle Bocholtse 
toonbankbedrijven om ze daarna in de picture te plaatsen. Tijdens het 
weekend van de klant gaat het bestuur de handelszaken af met een 
attentie.  
 

2020 UNIZO 
Oudsbergen 
bedenkt alle 
UNIZO-leden 
met een 
attentie 

 
UNIZO Oudsbergen wil tijdens het weekend van de klant de Award 
uitreiken aan alle Oudsbergse ondernemers. Alle leden krijgen een 
attentie. 
 

https://www.facebook.com/unizogrootherselt/videos/?ref=page_internal
https://youtu.be/-smT5rlW4Sw
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2020 UNIZO 
Tessenderlo en 
UNIZO Bilzen 
verwennen 
hun klanten 
met een lokale 
attentie 

 
UNIZO Tessenderlo verdeelt een bon voor koffie bij de lokale horeca 
samen met een zakje Looise koeken en voorziet een paardenmolen voor 
de kinderen 
UNIZO Bilzen verdeelt samen met de stad goodiebags met 
streekproducten, bonnen van handelaars,…  
 
 
 
 

2020 UNIZO 
Land van 
Rhode draait 
door in 
Merelbeke 

 

 
Wanneer je bij de lokale handelaars koopt, krijgen de klanten een ticket 
waarmee je op zaterdag 3 oktober aan een geluksrad mag draaien. 
Daarbij maak je kans op een leuk cadeau of een waardebon en kan je 
meedingen naar de hoofdprijs: een jacuzzi. Hoe meer tickets je kan 
verzamelen, hoe meer kans je maakt om mooie prijzen in de wacht te 
slepen.  

We gaan dus beginnen op donderdag 01/10 met het uitdelen van 
de bonnetjes (bij elke aankoop een bon)  waarmee de mensen op 
03/10 aan ons rad der fortuin mogen draaien . We gaan er voor 
zorgen dat ze altijd prijs hebben (geschonken door onze leden, 
waardebonnen, gratis consumptie enz….).  Met ons rad staan we 
op het kerkplein waar eveneens een paar tenten en foodtrucks 
zullen staan. Uiteraard moeten we een aantal maatregelen 
treffen om corona proof te zijn zoals gels, telling van de mensen 
die binnen komen, werken met bediening aan tafel enz..  De 
gemeente Merelbeke zorgt voor de logistieke ondersteuning en 
financiële tegemoetkoming.  

Zondag 04/10 is voorbehouden voor onze leden van het handelscentrum 
en we beginnen met een gratis ontbijt rond 09.00 u.  Rond 11.00 
beginnen we met een aperitiefconcert om te eindigen om 13.00 (niet 
later want anders eindigt dit in een party).  
 

2020 UNIZO 
Leiekracht rolt 
de rode loper 
uit bij elk lid 
dat deelneemt 

  

2020 Lubbeek 
organiseert 
een fijne 
facebookactie 

 
“Neem een foto/selfie van jouw aankoop of in je favoriete winkel, post die 
op Facebook met #weekendvandeklantlubbeek, tag de winkel en maak 
kans op leuke prijzen.” 
 

http://winkelenintessenderlo.be/2020/09/13/weekend-van-de-klant-de-looise-editie-2/
http://winkelenintessenderlo.be/2020/09/13/weekend-van-de-klant-de-looise-editie-2/
http://winkelenintessenderlo.be/2020/09/13/weekend-van-de-klant-de-looise-editie-2/
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Uit de oude doos 
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2019 UNIZO Aalst netwerkt en stelt de leegstand in Aalst aan de kaak  
 

UNIZO Aalst heeft in 2019 van een leegstand pand in een drukke winkelstraat gebruik gemaakt om 

Winkelhier te promoten o.a. door bestickering van de etalages. Op zaterdag vanaf 18u hielden ze er 

hun jaarlijkse handelarenreceptie om de dag feestelijk af te sluiten met drankjes, hapjes en een 

(vinyl)dj.  

De actie werd ondersteund door een persbericht in aanloop van het WvdK waar de leegstand in Aalst 

aan de kaak werd gesteld. 

Contact:  

- voorzitter UNIZO Aalst Freek Van Neck, freek.vanneck@unizo.be, 0486 891920 

- adviseur ondernemersvereniging Reinout Maus, reinout.maus@unizo.be, 0478568790  

Foto’s 

  

mailto:freek.vanneck@unizo.be
mailto:reinout.maus@unizo.be
https://www.facebook.com/unizooostvlaanderen/photos/pcb.2372976376104753/2372976179438106/?type=3&eid=ARCC4PVMrF38hFTmORw5NcFdplecEhevSHmIv4S4iOsMevj6XCZ3iKy7JWaxG-_Zo-2huG5q7g6nyCgf&__xts__%5b0%5d=68.ARB7xpuqNwnv26wqOzDP2ubWkyTsfFXB1pN1A1wJIemhhsb2ktOY1k4tFkGut5nqqIbv52xfEXCmw9NznSE4CeatWdYOHTpWSyzfl-VvKplAxELeLHgEQXHnPlTXR5Dos4RbLzd9ALHF6ZuEKIuSbYZQFWZ7W2oM99a6FZ3JUR2tGgSaMHB-72F12XoAsSErDb4Kx10gaRZ6fqdmW8LkdV4mH04hoAcvHHFmVo_DhzaoBTm4c11DhFDWQA0fAr5g07prP5u0IKeToKIV8NhJjnCYd0J-BOBCKi3JfxdtYjHoq2jfnLESRsptFr5ZZdfKr6AyAyCqdqTzW-6ZLymES_mZRq7zcalHbqHrGlB07nE3RhPdsc8Sk0810XFRyou9UE8XbutnwdR5FJhP2vt3c-N1rpAJzTqm1azI0P35CZbZVie2aABPFz2J0FtjROy-9D7YFZiJNDlmbwRFnsMP-95V2iIcK-26aBZdCLYEpRu3I0dE5KoogLym
https://www.facebook.com/unizooostvlaanderen/photos/pcb.2372976376104753/2372976179438106/?type=3&eid=ARCC4PVMrF38hFTmORw5NcFdplecEhevSHmIv4S4iOsMevj6XCZ3iKy7JWaxG-_Zo-2huG5q7g6nyCgf&__xts__%5b0%5d=68.ARB7xpuqNwnv26wqOzDP2ubWkyTsfFXB1pN1A1wJIemhhsb2ktOY1k4tFkGut5nqqIbv52xfEXCmw9NznSE4CeatWdYOHTpWSyzfl-VvKplAxELeLHgEQXHnPlTXR5Dos4RbLzd9ALHF6ZuEKIuSbYZQFWZ7W2oM99a6FZ3JUR2tGgSaMHB-72F12XoAsSErDb4Kx10gaRZ6fqdmW8LkdV4mH04hoAcvHHFmVo_DhzaoBTm4c11DhFDWQA0fAr5g07prP5u0IKeToKIV8NhJjnCYd0J-BOBCKi3JfxdtYjHoq2jfnLESRsptFr5ZZdfKr6AyAyCqdqTzW-6ZLymES_mZRq7zcalHbqHrGlB07nE3RhPdsc8Sk0810XFRyou9UE8XbutnwdR5FJhP2vt3c-N1rpAJzTqm1azI0P35CZbZVie2aABPFz2J0FtjROy-9D7YFZiJNDlmbwRFnsMP-95V2iIcK-26aBZdCLYEpRu3I0dE5KoogLym
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2019 UNIZO Lanaken organiseert de langste ontbijttafel 
 

UNIZO Lanaken organiseerde de langste ontbijttafel in het centrum met deelname van de lokale 

handelaars. Voorts werd er de nodige animatie voorzien. 

Contact:  

- Adviseur ondernemersvereniging Johan Revinsek, johan.revinsek@unizo.be, 0496800274 

Foto’s langste ontbijttafel en animatie 

  

Nu in deze tijd misschien moeilijker om te organiseren, gezien de social distancing 

  

mailto:johan.revinsek@unizo.be
https://www.facebook.com/UnizoLanaken/photos/a.1897023397052444/1897026307052153
https://www.facebook.com/UnizoLanaken/photos/a.1897023397052444/1897026307052153
https://www.facebook.com/UnizoLanaken/photos/a.1897023397052444/1897026307052153
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2019 UNIZO Houthalen-Helchteren dankt de UNIZO-leden zijn voor 

het vertrouwen 
 

UNIZO Houthalen-Helchteren heeft de week voor het weekend van de klant alsook op het weekend 

zelf alle leden (130) een fles cava langs gebracht. De leden zijn hun klanten en ze willen hun 

bedanken.  

Elk bestuurslid heeft een aantal leden bezocht om een fles af te geven en een selfie te nemen om de 

actie op hun facebookpagina te delen. 

Contact:  

- Adviseur ondernemersvereniging Johan Revinsek, johan.revinsek@unizo.be, 0496800274 

  

mailto:johan.revinsek@unizo.be
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-  

 

De klanten in Diest waren in 2019 echt welkom met een uitgebreid 

animatieprogramma 
 

Contact: 

- Adviseur ondernemersvereniging Yves Steyaert, yves.steyaert@unizo.be; 0477520183 

Foto’s 

  

mailto:yves.steyaert@unizo.be
https://www.facebook.com/unizodiest/photos/a.459270781346043/459271084679346
https://www.facebook.com/unizodiest/photos/a.459270781346043/459271084679346
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2019 Acteur Rik Verheye deelt streekproducten uit 
 

In samenwerking met BV Rik Verheye deelde UNIZO West-Vlaanderen lokale streekproducten uit aan 

handelaars.   

 

Zie aftermovie  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rqzCvJSWn8I
https://www.youtube.com/watch?v=rqzCvJSWn8I

