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Eindejaarsactie ‘WIN IN 
DILBEEK’

Beste handelaar, beste ondernemer,

DUO organiseert dit jaar terug een Eindejaarsactie “WIN IN DILBEEK” in samenwerking met de gemeente 
Dilbeek. Doel van de actie is het stimuleren van de lokale handel. 
Meer aandacht voor lokale handelaars, ondernemers en hun producten.
Jij als ondernemer kan:

1. Deelnemen aan de actie en/of
2. Adverteren om de actie te steunen

Hoe meer handelaars meedoen, hoe succesvoller de actie, hoe meer omzet er kan gerealiseerd worden.

1. Deelnemen aan de actie
Tussen 7 en 31 december 2021 geef je als handelaar aan elke klant die iets koopt een 
deelnemingsformulier en dit per aankoopschijf van € 10. 
Klanten kunnen hun genummerde deelnemingsformulieren ingeven op de website www.winindilbeek.be.
Donderdag 27 januari 2022, tijdens het nieuwjaarsevent van de Dilbeekse Adviesraad Lokale Economie 
wordt de trekking georganiseerd en ontvangen de winnaars hun hoofdprijzen en geschenkbons die ze dan 
kunnen besteden bij de Dilbeekse handelaars.

Wat kost de actie?
De deelname aan de actie kost € 100 per verkooppunt. Unizo-leden krijgen 50% korting en betalen € 50.
Je moet wel voor minimum € 100 prijzen of aankoopbons schenken die klanten kunnen winnen.
De eerste 1.000 deelnemingsformulieren zijn gratis. Bijkomende formulieren kosten € 10 per 1.000 stuks.

2. Adverteren om de actie te steunen

De deelnemende handelaars worden in een overzicht per deelgemeente gratis vermeld in een brochure die 
zowel de eindejaarsactie als de kerstmarkt promoot en die huis-aan-huis bedeeld wordt via bPost en bij de 
deelnemende handelaars op 16.000 ex..

Wens je als deelnemende handelaar meer visibiliteit of neem je niet deel aan de actie maar wil je wel 
adverteren in de brochure dan kan dit. Dit zijn de tarieven:

€ 100 - 1/21 pagina A4 (B 65 x H 38 mm - liggend)

€ 250 - 1/8 pagina A4 (B 97 x H 67 mm - liggend)

€ 500 - 1/4 pagina A4 (B 97 x H 140 mm - staand)

€ 750 - 1/4 pagina A4 (B 97 x H 140 mm - staand)

€ 1.000 - 1/2 pagina A4 (B 200 x H 140 mm - liggend)

De tarieven van € 750 en € 1.000 krijgen ook visibiliteit op de Kerstmarkt: 
• Logo op affiche Kerstmarkt
• Logo op groot LED-scherm op de kerstmarkt
• Publiciteit op het terrein van de kerstmarkt (eigen spandoek op nadars)

Alle vermelde prijzen zijn excl.BTW
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Waarom meedoen?
Omdat samenwerken loont. Hoe meer handelaars meedoen, hoe meer de actie succes heeft en hoe meer 
consumenten we bereiken en hoe meer mensen we kunnen overtuigen om lokaal te kopen. 
Gebruik de eindejaarsactie als kapstok om uw eigen zaak te promoten via sociale media.
De actie heeft elk jaar meer succes. Vorig jaar hebben 7.345 gezinnen deelgenomen aan de actie en 
werden er meer dan 300.000 formulieren uitgedeeld. Je krijgt van ons ook achteraf de gegevens van de 
klanten die zich hebben geregistreerd voor zover zij hiervoor de toestemming hebben gegeven.
Win een gratis Unizo-lidmaatschap!
Zorg dat de eindejaarsactie zichtbaar is in je etalage en maak kans op een gratis lidmaatschap ter waarde 
van € 214

Hoeveel formulieren moet ik bestellen?
De norm is om per aankoop en verder per € 10 een deelnemingsformulier te geven. Op basis van je 
verwachte omzet van de vier laatste weken van december kan je het aantal formulieren berekenen. 
Vermits de formulieren op zich geen grote kost zijn (gratis of € 10 per 1.000 ex.) moet je er niet karig mee 
omspringen. 1.000 formulieren staat voor ongeveer € 10.000 omzet.
Wat als ik te weinig deelnemingsformulieren heb besteld?  
Wij zullen iets meer formulieren laten drukken dan besteld zodat je nog kan nabestellen. Toch blijft het 
belangrijk op voorhand een schatting te maken van het aantal formulieren dat je nodig hebt.

Prijzen of aankoopbons?
Ofwel benoem je de prijzen die kunnen gewonnen worden met hun waarde ofwel geef je aankoopbons weg 
van een bepaalde waarde (bijv. 1 x 100, 2 x 50, 10 x 10, of meer). De totale waarde moet minstens € 100 
per winkel bedragen. Kortingcheques worden niet toegelaten. Dus niet een cheque van € 15 bij 
minimumaankoop van € 100.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail.
Jij, als handelaar ontvangt de lijst met de gegevens van de winnaars (e-mailadres, naam en winnend 
nummer) zodat je weet welke klanten wat gewonnen hebben.
Er moeten geen aankoopbons gemaakt worden. Het deelnemingsformulier met het winnend nummer geldt 
als bewijs en je krijgt van ons de namen van de winnaars.

Organiseer je eigen Eindejaarsactie!
Wil je liever een eigen trekking en dat de prijzen of aankoopbons die je geeft enkel gewonnen kunnen 
worden door je eigen klanten? Dat kan.
Bij je inschrijving kan je dat vermelden. Je kiest of de prijzen die je aanbiedt enkel door jouw klanten kunnen 
gewonnen worden of dat iedereen je prijzen kan winnen.
Wens je met de actie vooral jouw klanten te belonen dan kies je voor "enkel eigen klanten". Met deze keuze 
heb je meer kans dat je prijzen ook effectief afgehaald worden.
Wens je met de actie vooral nieuwe klanten aan te trekken dan kies je voor "iedereen kan winnen". Met deze 
keuze is de kans kleiner dat jouw prijzen effectief afgehaald worden.
De hoofdprijzen en de Dilbeekse geschenkbons kunnen steeds door iedereen gewonnen worden.

Hoe wordt de actie kenbaar gemaakt aan het grote publiek?
• Via een boekje dat via de post huis-aan-huis verspreid wordt in Groot-Dilbeek en bij de handelaars 

(16.000 ex.)
• Via de uitgedeelde deelnemingsformulieren
• Via de infokrant van de gemeente Dilbeek en de lokale pers
• Elke deelnemende handelaar ontvangt een raamsticker
• Via verschillende betalende acties op sociale media
• E-mailactie naar alle deelnemers van de vorige jaren (+ 13.000 adressen)

Meer info of vragen?
Contacteer Guido Kestens T 0495 16 85 15 - E ino@duodilbeek.be of kijk op www.duodilbeek.be
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