Meulebeke, 15 april 2018
Beste Meulebeekse ondernemers,

Aan het begin van de grote vakantie vieren wij voor de 35e keer de Berenfeesten, dit jaar opnieuw met een stoet
die als thema “bevrijding” heeft.
Dat is wellicht geen nieuws meer voor u, aangezien u als Meulebekenaar zondag 1 juli ongetwijfeld aangestipt
hebt in uw agenda.
Gezien het succes van 2013 willen wij u ook dit jaar de kans geven om deel te nemen aan de reclamestoet
doorheen Meulebeke en bijhorende parochies.
Er is ook mogelijkheid om publiciteit te maken op een LED-scherm op de markt.

De organisatie van de reclamestoet:
Parcours:
De reclamekaravaan gaat de berenstoet vooraf en om uw bedrijf maximaal in de kijker te zetten werken wij dit in
twee etappes af, die op elkaar aansluiten.
1e etappe:

2e etappe:

12h00 (maar kan nog wijzigen afhankelijk van het aantal deelnemers) – 14h30
Parcours van ongeveer 25 km dat alle Meulebeekse parochies en wijken aandoet. Dit
eindigt in de Bonestraat om zich te hergroeperen voor de berenstoet, die in de Tieltstraat
verzamelt.
14h30 - 16h30
Parcours van ongeveer 2,6 km doorheen de centrumstraten van Meulebeke.

Hoe deelnemen:
Maximaal 4 voertuigen (personenwagen incl. aanhangwagen / bestelwagen / vrachtwagen / ... ) per firma.
Deze moeten geschikt zijn voor de smalle wegen en bochten in het centrum. Jullie passeren ook de ‘Kapel Onze
Lieve Vrouw van Bijstand’. Hou er rekening mee: doorheen het parcours is er een maximale hoogte van 4 meter!

Prijs:
Eerste voertuig:

40 € (incl. drankkaart)

Volgende voertuigen: 20 € per voertuig
Publiciteit ledscherm: 40 € voor niet deelnemers aan de reclamestoet
20 € voor deelnemers aan de reclamestoet
Indien u gedurende de stoet een geluidsinstallatie wenst te gebruiken dienen wij 30 € extra aan te rekenen
(omwille van de SABAM wetgeving).
De reclamestoet dient enkel om uw bedrijf in de kijker te plaatsen.

Snoep en gadgets:
Van elke deelnemer wordt verwacht voldoende snoep en/of gadgets mee te hebben om uit te delen aan de
toeschouwers.

Inschrijven:
Via mail:
reclamestoetmeulebeke@gmail.com
Graag inschrijven voor:
1 juni 2018
Rekeningnummer:
IBAN BE 29 0682 0205 4764
Het logo van uw firma (indien u reclame wil op het ledscherm) dient ook naar bovenstaand adres doorgestuurd te
worden (pdf of jpeg formaat) ten laatste tegen 10 juni 2018.
Attest:
Het attest zal u toegestuurd worden in de week na de deelname.

Vragen:
Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn kunnen deze gesteld worden:
Contactpersoon:
Of via mail:

Vic Van Nieuwenhuyse – tel 0477/205 822
reclamestoetmeulebeke@gmail.com

Wij zijn ervan overtuigd u een uniek en aantrekkelijk aanbod te doen om uw bedrijf extra in de spotlights te
plaatsen op onze Meulebeekse feestdag en zo heel wat mensen te bereiken.
Hopend op uw interesse en deelname.
Tot 1 juli

Filip Vanluchene

Dirk Verwilst

Rita Decostere

Voorzitter Gemeentelijke
Feestcommissie

Burgemeester

Schepen Feestelijkheden

Deelnemingsformulier:
Firma:
Adres:
Contactpersoon:
Tel:
Emailadres:

Neemt deel met:

Bedrag

Personenwagen

Graag aankruisen

Eerste wagen
Tweede wagen
Derde wagen
Vierde wagen
LED-scherm bij stoetdeelname
LED-scherm zonder
stoetdeelname
Muziek
Totaal
Wenst een attest te
ontvangen:

40 €
20 €
20 €
20 €
20 €
40 €
30 €
€
JA / NEE

Opmerkingen:

Betaling via overschrijving:

IBAN BE 29 0682 0205 4764

Graag formulier terugsturen naar:

reclamestoetmeulebeke@gmail.com

Bestelwagen

Vrachtwagen

