BEVRAGING ‘KIES JE
BUURTWINKEL’
IMOYA creëert in Vilvoorde een
zuurstofrijk nieuw woonproject aan de
Kantfabriek, vlakbij park & station: het
Kantkwartier. Er is ook ruimte voor
lokale buurtwinkeltjes, waar je kunt
shoppen met het advies en de glimlach
van een lokale handelaar.
In functie van een nuttige invulling
van deze winkelruimtes gaat
Imoya op zoek naar de noden van
de Vilvoordenaars. Zij kiezen mee
welk type lokale handel er komt!
Deelnemers maken bovendien kans
op een wellnessweekend voor twee.

WEDSTRIJDREGLEMENT
De bevraging plus wedstrijd loopt
van 27 april tot en met 19 mei. De
oproep verloopt via een bus-aan-busflyer in Vilvoorde, via een actie op de
jaarmarkt op maandag 8 mei 2017 en
via een gesponsorde Facebookbijdrage.
Deelnemen kan online (www.
kantkwartier.be) of aan de stand van
Imoya op de jaarmarkt.
De vraag is eenvoudig: Welke
buurtwinkel mis je nog en zou je graag
in jouw buurt willen?

BEPALING WINNAAR EN
BEKENDMAKING

Op 19 mei 2017 om 17u wordt de
wedstrijd afgesloten. De FB-bijdrage
met de meeste likes (en de hashtags
#kantkwartier #kiesjebuurtwinkel) wint
het wellnessweekend.
De winnaar wordt bekend gemaakt via
Facebook en gecontacteerd e-mail. De
winnaar ontvangt een bon voor een
wellnessweekend naar keuze t.w.v. 200
euro. Volg dus de Imoya-pagina.

HOE DEELNEMEN?

ONLINE
www.kantkwartier.be of
op facebook.com/kantkwartier

1
Vul het formulier online in.

2
Verstuur via de knop en je krijgt een
antwoordpagina met een link om je
antwoord op Facebook te publiceren,
met automatisch #kantkwartier
#kiesjebuurtwinkel.

3
Verzamel zoveel mogelijk likes.

OP DE JAARMARKT
Op Imoya-stand aan de ingang
van de Spaanse tent

1
Vul het formulier in op papier
en deponeer het strookje in de
antwoordbox.
[Of surf met je smartphone naar www.
kantkwartier.be en vul het daar in.]

2
Deel jouw antwoord op Facebook
met de hashtags #kantkwartier
#kiesjebuurtwinkel.

Bvb. Ik mis nog een goeie banketbakker in mijn buurt, voor een lekker
taartje op zondag! #kantkwartier #kiesjebuurtwinkel

3
Doe je dit via smartphone tijdens de
jaarmarkt aan onze stand, dan krijg je
meteen rugzakje cadeau

4
Verzamel zoveel mogelijk likes.

