
zomert

Met Lede Zomert heeft u de mogelijkheid om acties en kortingen aan te kondigen nog voor 
de soldenperiode start aangezien dit om een gezamenlijke actie gaat. Kan u niet deelne-
men aan de Pop-up handelsbeurs dan kan u zeker deelnemen aan Lede Zomert. Dit staat 
apart op het inschrijvingsformulier. Wij zullen ervoor zorgen dat een lijst van de deelne-
mende handelaars op de website en facebook vermeld worden. Zo weten klanten wie 
deelneemt aan deze actie.
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POP-UP handelsbeurs

DE BRON LEDE

Z O N D A G  2 4  J U N I  V A N  1 1 U - 1 8 U

FOOD DRINKS TRADERS
MUSIC

ANIMATION

De 4e editie zal eentje zijn met tal van nieuwigheden.

De beurs start om 11u en duurt tot 18u. We verwachten van elke deelne-
mer dat de stand tot 18u blijft staan. Opruimen kan pas beginnen na 18u. 
Autoverkeer wordt pas toegelaten om 18u30 na het muziekoptreden.
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Dit jaar mogen ook handelaars met maatschappelijke zetel buiten Lede deelnemen. Alle 
handelaars schrijven in via het online inschrijvingsformulier vóór 11 mei. Inschrijving is pas 
definitief na betaling van het totaalbedrag op rekening van de Middenstandsraad Lede 
BE36 6528 4434 6181 met vermelding van de naam van je handelszaak. 

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën naar voorrang van plaats en toelating.

1) deelnemers vorig jaar

2) handelaars Lede

3) handelaars buiten Lede

Binnen deze categorieën wordt de betalingsdatum beschouwd als volgorde van de plaats-
bepaling. Voor de categorie handelaars buiten Lede, worden handelaars toegelaten uit 
de provincie Oost-Vlaanderen. Stel dat er binnen een bepaalde activiteit reeds meerdere 
handelaars van Lede zijn ingeschreven dan kunnen er geen handelaars meer van buiten 
Lede worden toegestaan. Deelnemers van vorig jaar hebben de voorkeur om hun vorige 
plaats aan te duiden. Deze plaats kan enkel goedgekeurd worden bij beschikbaarheid dit 
omdat buiten de opstelling anders zal zijn dan vorig jaar omdat er een podiumwagen voor 
het muziekoptreden zal geplaatst worden.

INSCHRIJVINGEN

Er zijn 3 mogelijke keuzes van standplaatsen:

1) Binnen in De Bron

2) Buiten op de parking van De Bron

3) Buiten op de parking van De Bron in een chalet

SPECIFICATIES VAN DE PLAATSEN

1) Binnen beschik je over een tafel van 1,8m * 0,8m met beperkte ruimte rond de tafel. 
Dit wordt afgewerkt met witte panelen en spots. U kan op deze panelen iets licht van 
gewicht ophangen. Opletten geen lijmresten achterlaten! Er wordt tevens voor elke stand 
een stopcontact voorzien. Binnen wordt er geen eten klaargemaakt of verhandeld. Ach-
teraan in de zaal worden 2 pashokjes voorzien. Deze kunnen door elke handelaar ge-
bruikt worden.

2) Buiten wordt u een ruimte aangeboden van 6m * 3m. Extra meters kan u aanvragen. Er 
zal ook elektriciteit en water ter beschikking gesteld worden. Opgave van verbruik en 
toestellen invullen op het inschrijvingsformulier. Vergeet u niet te voorzien van verlengka-
bel en tuinslang.

3) Chalet. Er zijn 4 chalets beschikbaar met als afmeting 2,5m * 3m.  Naargelang de datum 
van uw betaling worden de chalets toegekend.

STANDPLAATSEN



OPZET VAN DE STANDEN

BINNEN

- zaterdagavond tussen 17 en 20u
- zondag tussen 9 en 11u

BUITEN

- zaterdagavond op eigen verantwoordelijkheid. Parking staat reeds onder parkeerver-
bod.

- zondag tussen 8 en 11u.

Hou er rekening mee dat de parking van De Bron om 11 u volledig verkeersvrij wordt ge-
maakt. Alle voertuigen moeten tegen dan weg zijn. Per deelnemer krijgt u 1 parkeerticket 
om te parkeren achter De Bron. Deze parking kan u de volledige dag niet verlaten. Wij 
vragen u met aandrang om van deze parkeerplaats gebruik te maken. Indien u parkeert 
buiten De Bron, neemt u de plaats in van een bezoeker!

Bij inschrijving vragen wij u uw elektriciteitsgebruik te noteren. Hierbij noteert u uw toestel-
len die u wil aansluiten. Dit is nodig om overbelasting te voorkomen.

Wij nodigen u van harte uit op de persvoorstelling op maandag 04/06/2018 om 20u 
in de foyer in de Volkskring. Er wordt een groepsfoto genomen en elke deelnemer wordt 
voorgesteld. Het is van groot belang dat u uw logo doorstuurt naar reinout@middenstands-
raadlede.be vóór 11/05/2018. Zo kunnen wij u een prachtige voorstelling bezorgen met 
correcte informatie.

KINDERANIMATIE

Er zal de volledige dag een springkasteel klaar staan voor onze kleine bezoekers. Daar-
naast zal Klutske en zijn team zorgen voor allerhande workshops doorlopend van 11u-18u. 
Zij zullen ervoor zorgen dat de kinderen leuke activiteiten kunnen doen terwijl de ouders 
de handelsbeurs bezoeken. Kinderen kunnen zelfs een airbrushtattoo laten zetten. Bij goed 
weer is dit buiten, bij slecht weer zullen de workshops doorgaan in De Bron. 

BK WIELRENNEN OP GROOT SCHERM

In De Bron zal naast de bar een groot scherm staan zodat de liefhebbers het BK wielrennen 
kunnen volgen.

RADIO LEDE

Zegt Radio Lede u iets? Zij entertainen ons de volledige dag met muziek en interviews. Ze 
zullen jou zeker een bezoekje brengen op je stand en als je dit wil zullen zij een kort inter-
view met jou maken.

PERSVOORSTELLING

ACTIVITEITEN



PUBLICATIES

In Rondom verschijnt een gans item rond Lede zomert en wordt ook de mogelijkheid gebo-
den om aan een goedkoop tarief te adverteren.

RADIO LEDE

Naast hun muzikale ondersteuning zullen de presentatoren tijdens de beurs bij de verschil-
lende handelaars langs gaan zodat zij in een interview hun handelszaak kunnen voorstellen. 
Een compilatie van deze interviews wordt dan na de beurs op Radio Lede uitgezonden.

In de aanloop naar het evenement zal Radio Lede de Pop-up handelsbeurs en Lede Zomert 
ook via de ether extra in de verf zetten.

FACEBOOK

Het evenement is reeds aangemaakt. Like dit evenement. Nodig zoveel mogelijk je vrienden, 
kennissen en klanten uit. Deel het. Laat duidelijk weten in dit evenement dat je ook deelne-
mer bent. Dit kan door jouw facebookpagina te linken in ons evenement. Dit doe je door 
@typjouweigenfacebookpagina. Heb je acties dan mag je hiermee gerust reclame maken 
in dit evenement.  Vanuit de middenstandsraad zorgen wij ervoor dat het evenement naar 
een groot publiek wordt verspreid. Maak ook via jouw eigen Facebookpagina bekend dat 
je op de Pop-up handelsbeurs zal staan. Gebruik hiervoor @pop-up handelsbeurs Lede. Je 
zal het evenement te zien krijgen en daarop klik je en kan je dan toevoegen in jouw tekst. 
Als mensen op deze link dan klikken dan komen ze op het evenement terecht en hebben ze 
onmiddellijk alle info. 

LEDE INFORMEERT

In de editie van juni zal er in het midden een uitneembare katern voorzien worden. Daar 
zal heel wat aandacht besteed worden naar het programma van de Pop-up handelsbeurs.

DRUKWERK

Er zal een affiche gemaakt worden ism de Marktcommissie en het Gemeentelijk  Feestcomi-
té Lede. Alle zomerse activiteiten in Lede worden samen aangekondigd.

MUZIEKOPTREDEN

Primeur voor dit jaar! Wij hebben coverband Atmid uitgenodigd om sfeer te brengen buiten 
op de handelsbeurs. Dit zijn muzikanten van Leedse bodem en brengen Johnny Cash, The 
Rolling Stones, Bruce Springsteen, Pink Floyd, Ed Sheeran en nog zoveel meer.  Zij zullen 
spelen van 16u-17u met een  half uur pauze en van 17u30-18u30.  

Kortom voor klein en groot zijn er allerhande activiteiten voorzien zodat ze deze dag niet 
mogen missen. Daarbij hopen we op deze manier vele bezoekers te mogen ontvangen.

RECLAMEKANALEN



ALGEMEEN

1) De Pop-up handelsbeurs is gratis toegankelijk voor elke bezoeker.

2) Alle standen moeten op zondagavond opgeruimd zijn. Ruim alles netjes op en zorg er-
voor dat alle restafval weg is.

3) De bar binnen in De Bron zal uitgebaat worden door de MRL. Tijdens het optreden van 
Atmid zal de MRL buiten een chalet uitbaten enkel met frisdranken en lichte bieren. We 
willen hiermee de handelaars die speciale dranken aanbieden de kans geven het assor-
timent te verruimen.

4) Fairplay: gelieve fair te zijn en geen reclame te maken voor handelszaken die niet inge-
schreven zijn.

5) Dit jaar zijn er geen goodiebags voorzien om uit te delen aan de bezoekers omdat het 
zijn doel, meer mensen naar de standhouders lokken, miste. Maar wees zo vrij om zelf 
acties te ondernemen! 

 Wij zijn ervan overtuigd dat een eigen actie meer mensen naar jouw eigen stand zal 
brengen.

MOGELIJKHEDEN

- Doordat deze beurs een gezamenlijke actie is mag je korting geven. Maak hier reclame 
mee op je facebookpagina en dergelijke. Dit mag je doen ondanks de sperperiode. 
Hiermee lok je ook mensen van buiten Lede want door de sperperiode mogen de meeste 
handelaars geen afprijzingen aankondigen.

- Geef een gadget of product: als bezoekers voor een bepaald bedrag aankopen, kan je 
ze eventueel iets gratis bijgeven. Mensen krijgen graag iets, al is het iets kleins. Hiermee 
kan je dus ook uitpakken en volop reclame voor maken.

- Laat mensen proeven. Heb je een stand met etenswaren of drank, geef de mensen de 
mogelijkheid om te proeven. Een gratis proevertje of een klein proevertje tegen een lage 
prijs. Voorzie tafels en/of stoelen zodat mensen langer blijven hangen rond je stand.

TIPS

- Gebruik zoveel mogelijk ons event om jouw acties te delen en deel het evenement zoveel 
mogelijk. Alleen op deze manier kan je veel mensen bereiken. Bezoekers moeten het ge-

E-MAIL EN WEBSITE

Alle deelnemers krijgen de affiche en het logo van de pop-up handelsbeurs doorgestuurd. 
Je kan dit gebruiken om een mailing op te stellen naar uw klanten.  Vergeet niet om het logo 
te gebruiken op uw facebookpagina, mailing, drukwerk,…

Website van MRL: alle links van de pop-up handelsbeurs en overzicht deelnemers zal op 
de website komen.

EXTRA PRAKTISCHE INFO



voel krijgen dat ze dit evenement niet mogen missen. Dat ze in de watten worden gelegd 
door een korting of gratis product te krijgen. 

- Maak je stand zo attractief mogelijk, zet je voordelen of specialiteit in de kijker. Gebruik 
kleur en accessoires om je stand op te smukken. Bezoekers moeten geprikkeld worden 
om jouw stand te bezoeken. Zorg ook voor een duidelijke vermelding van de naam van 
je handelszaak dmv banners en dergelijke.

BELANGRIJK

1) Indien de standhouder zich niet aan het reglement kan houden of persoonlijke acties 
onderneemt die het evenement storen dan heeft de MRL het recht om te beslissen dat 
deze standhouder onmiddellijk het evenement moet verlaten. Het inschrijvingsgeld zal 
niet teruggestort worden.

2) Voor de buitenactiviteiten zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. Als deze te 
extreem zijn en een gevaar betekenen voor de standhouders en bezoekers dan kan er 
beslist worden om de buitenactiviteiten af te gelasten. De standhouder heeft geen recht 
op terugstorting van het inschrijvingsgeld.

3) De MRL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van goede-
ren of materialen.

4) Heb je nog vragen dan kan je steeds Reinout Grepdon contacteren: reinout@midden-
standsraadlede.be.
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