


Mag ik jouw handtekening?
Elke handelaar verdient het om net als zijn klanten behandeld te worden als een echte ster. En je weet pas dat je 
een ware ster bent als je klanten om je handtekening vragen. Dus: deel handtekeningen uit als echte sterren en 
word de celebrities van je gemeente of stad!

Format 1

PRESENTEERTIK KOOP LOKAAL DE WINKELSTERREN VAN JE BUURT

Registreer je actie 
Heb je als handelskern voor dit format gekozen? Registreer de actie via www.ikkooplokaal.be/winkelsterren. 
Acties moeten plaatsvinden tussen maart en september 2023. 

De actie?

  Klanten verzamelen de handtekeningen van hun 
favoriete winkelsterren, jullie dus! 

  Bij elke aankoopschijf wordt hun verzamelkaart 
gehandtekend.  

  Alle handtekeningen verzameld? De klant kan zijn 
volle kaart deponeren in een Sterrenbox bij een van de 
deelnemende handelaars.  

  Op het einde van de actie vindt een trekking plaats, 
waarna een prijs uitgereikt kan worden. 

  Geef duidelijk mee wanneer de actie begint en eindigt.

Wil je er een wedstrijd van maken? *

Zorg voor een leuke prijs. Kies voor een geschenk met een 
link met de handelskern, lokaal shoppen …

* Wedstrijdreglement en schiftingsvraag verplicht bij actie 
zonder aankoopverplichting. Wanneer de wedstrijd gelinkt 
is aan een aankoop, is een reglement geen noodzaak.

Tip?

Prijs elkaar aan als handelaars. Zo ontdekt de consument 
handelszaken die hij nog nooit eerder heeft bezocht. Want 
handel drijven doe je niet alleen, dat doe je met je kern,  
je winkelstraat.

Ideale duur van de actie?

Geef je klanten twee maanden de kans om alle 
handtekeningen te verzamelen.

Wat heb je nodig?

  Flyer om de actie aan te kondigen   
Deel de flyer uit aan je klanten.

  Verzamelkaart voor handtekeningen  
Geef ze aan het begin van de actie mee  
aan al je klanten.

  Sterrenbox om de kaartjes te verzamelen 
Heb je een leuke doos staan? Kleef er sterrenstickers 
op zodat je klanten volle verzamelkaarten kunnen 
deponeren.

  Beelden om de actie op je socialemediakanalen aan te 
kondigen  
Wil je de actie bekendmaken? Gebruik de beelden 
die je op de website vindt en post ze op al je 
socialemediakanalen. 

Wil je de attributen downloaden  
en laten drukken?  

Download ze vanaf 1 maart 2023 op: 
www.ikkooplokaal.be/winkelsterren

Werk samen met je lokale drukkerij en grafisch ontwerper 
voor de realisatie van het drukwerk.



Meet & greet met jouw winkelster
Organiseer een lokale openwinkeldag samen met je medehandelaars! Laat jullie klanten een andere kant van jullie 
zaak zien en gun hen een blik achter de schermen! 

Format 2

PRESENTEERTIK KOOP LOKAAL DE WINKELSTERREN VAN DE BUURT

De actie?

Klanten willen weten hoe het er achter de schermen aan 
toegaat bij hun favoriete handelaar. Nodig ze uit voor een 
openwinkeldag en geef een exclusieve rondleiding of 
demonstratie. Wisten jullie dat dit trouwens een ideaal 
moment is om nieuwe klanten, personeel én jobstudenten 
aan te trekken?

Tip?

Willen jullie op voorhand weten hoeveel geïnteresseerden 
er zijn? Laat ze zich inschrijven. Dit kan fysiek of digitaal. 

  Klanten kunnen het gewenste tijdstip eenvoudig 
aanduiden op de flyer en bezorgen je de flyer terug.

  Of maak een Facebookevent aan en verspreid het onder 
je volgers. 

  Of werk via Microsoft Booking. Ook deze boekingslink 
kan je makkelijk bekendmaken via een flyer of via een 
post op sociale media.

Ideale duur van de actie?

Organiseer de lokale openwinkeldag als winkelkern op één 
dag of avond, één weekend of tijdens vier opeenvolgende 
weekends, zodat mensen van de ene zaak naar de andere 
kunnen gaan.

Wat heb je nodig?

  Flyer om de actie aan te kondigen   
Deel de flyer uit aan je klanten.

  Optioneel:  
inschrijvingsplatform of affiche voor inschrijvingen  
Bekijk de tip en maak zo een platform aan om je 
inschrijvingen bij te houden. Of hang de affiche die 
je kan downloaden op de site uit in je winkel. Daarop 
kunnen klanten hun naam invullen.

  Beelden om de actie op je socialemediakanalen  
aan te kondigen 
Wil je de actie bekendmaken? Gebruik de beelden 
die je op de website vindt en post ze op al je 
socialemediakanalen. 

Wil je de attributen downloaden  
en laten drukken?  

Download ze vanaf 1 maart 2023 op: 
www.ikkooplokaal.be/winkelsterren

Werk samen met je lokale drukkerij en grafisch ontwerper 
voor de realisatie van het drukwerk.

Registreer je actie 
Heb je als handelskern voor dit format gekozen? Registreer de actie via www.ikkooplokaal.be/winkelsterren. 
Acties moeten plaatsvinden tussen maart en september 2023. 



De ster
Benieuwd wat jouw klanten van jou en je producten/diensten vinden? Laat ze een glamshot nemen op ‘De Ster’ 
met je product of dienst. De foto’s krijg je achteraf te zien en kan je gerust uithangen in je winkel, op een centrale 
plaats of online.

Format 3

PRESENTEERTIK KOOP LOKAAL DE WINKELSTERREN VAN JE BUURT

De actie?

Wie wil zich nu niet even beroemd voelen? Laat je klanten 
plaatsnemen op ‘De Ster’ en tonen wat ze gekocht 
hebben. De foto krijgen ze mee naar huis als aandenken,  
jij krijgt een kopie.

Tip?

Verzamel de foto’s op één gezamenlijk platform, over 
alle handelaars heen. Dit kan digitaal of fysiek. Zo maken 
consumenten kennis met alle handelszaken. Kiezen jullie 
bovendien voor de optie data collection bij de mobiele 
camera, dan kunnen jullie e-mailadressen verzamelen en 
klanten verder bereiken.

Ideale duur van de actie?

Plaats de camera gedurende vier opeenvolgende 
weekends in elke deelnemende handelszaak, op een 
centrale plaats of op wisselende locaties voor het  
grootste succes.

Wat heb je nodig?

  Flyer om de actie aan te kondigen   
Deel de flyer uit aan je klanten.

  Roll-up als achtergrond met de stijl van de 
Winkelsterrenactie  
Zet de roll-up banner duidelijk op in je zaak  
of voor de deur.

  ‘De Ster’ vloersticker of tapijt 
Kleef de sticker op de grond voor je roll-up.

  Mobiele camerazuil 
Huur een camerazuil en zet deze op één centrale 
plaats of huur er elk één.

  Beelden om de actie op je socialemediakanalen aan te 
kondigen 
Wil je de actie bekendmaken? Gebruik de beelden 
die je op de website vindt en post ze op al je 
socialemediakanalen. 

Wil je de attributen downloaden  
en laten drukken?  

Download ze vanaf 1 maart 2023 op: 
www.ikkooplokaal.be/winkelsterren

Werk samen met je lokale drukkerij en grafisch ontwerper 
voor de realisatie van het drukwerk.

Registreer je actie 
Heb je als handelskern voor dit format gekozen? Registreer de actie via www.ikkooplokaal.be/winkelsterren. 
Acties moeten plaatsvinden tussen maart en september 2023. 



Kleur de ster
Deel Winkelstertekeningen uit aan je klanten en krijg ze ingekleurd terug mét een leuke boodschap. 

Format 4

PRESENTEERTIK KOOP LOKAAL

De actie?

Geef een tekening mee aan elke klant. Zij kleuren ze in en 
bezorgen ze terug, met een leuke boodschap voor hun 
winkelier. 

Tip?

Aan iedereen die je de tekening terugbezorgt, kan je als 
bedankje een leuk geschenkje uitdelen.

Ideale duur van de actie?

Minimaal 4 à 6 weken

Wat heb je nodig?

  Flyer om de actie aan te kondigen   
Deel de flyer uit aan je klanten.

  Winkelstertekening 
Download de tekening op de website en print ze.

  Beelden om de actie op je socialemediakanalen  
aan te kondigen 
Wil je de actie bekendmaken? Gebruik de beelden 
die je op de website vindt en post ze op al je 
socialemediakanalen. 

Wil je de attributen downloaden  
en laten drukken?  

Download ze vanaf 1 maart 2023 op: 
www.ikkooplokaal.be/winkelsterren

Werk samen met je lokale drukkerij en grafisch ontwerper 
voor de realisatie van het drukwerk.

DE WINKELSTERREN VAN JE BUURT

Registreer je actie 
Heb je als handelskern voor dit format gekozen? Registreer de actie via www.ikkooplokaal.be/winkelsterren. 
Acties moeten plaatsvinden tussen maart en september 2023. 



Mix & Share
Prijs je medehandelaar aan! Jij geeft mee dat jouw product of dienst uitstekend samengaat met iets dat jouw 
medehandelaar aanbiedt. 

Format 5

PRESENTEERTIK KOOP LOKAAL

De actie?

Als deelnemende handelszaak deel je kaartjes uit met tips 
over je producten, een kortingsbon of een gratis attentie 
bij jezelf of een andere deelnemende handelszaak. Op het 
kaartje kan je bijvoorbeeld meegeven dat jouw product 
perfect samengaat met dat van een andere handelszaak, 
of je geeft bij een van jouw producten een kortingsbon 
mee voor een product van een andere handelaar. 

Tip?

Spreek onderling af welke producten jullie graag in de 
kijker willen zetten. Zo sturen jullie klanten van de ene 
naar de andere zaak. 

Ideale duur van de actie?

Geef klanten tot en met september de kans om alle 
kaartjes te verzamelen.

Wat heb je nodig?

  Flyer om de actie aan te kondigen   
Deel de flyer uit aan je klanten.

  Kaartje per handelaar met een share-tip, een korting of 
een gratis attentie 
Vul de kaartjes in naar keuze.

  Beelden om de actie op je socialemediakanalen aan te 
kondigen 
Wil je de actie bekendmaken? Gebruik de beelden 
die je op de website vindt en post ze op al je 
socialemediakanalen. 

Wil je de attributen downloaden  
en laten drukken?  

Download ze vanaf 1 maart 2023 op: 
www.ikkooplokaal.be/winkelsterren

Werk samen met je lokale drukkerij en grafisch ontwerper 
voor de realisatie van het drukwerk.

DE WINKELSTERREN VAN JE BUURT

Registreer je actie 
Heb je als handelskern voor dit format gekozen? Registreer de actie via www.ikkooplokaal.be/winkelsterren. 
Acties moeten plaatsvinden tussen maart en september 2023. 



Een eigen actie
Zelf een actie in gedachten? Ook dan kan je met  
de handelskern deelnemen om De Winkelsterren  
van West-Vlaanderen te worden! 

Format 6

PRESENTEERTIK KOOP LOKAAL

De actie?

Hebben jullie al een succesvolle handelaarsactie, willen 
jullie een bestaande actie herdenken of met eigen idee 
aan de slag? Dat kan! Je kan je hierin ook laten begeleiden 
door de ‘Ik koop lokaal’-coaches. 

De prijs?

Die bepaal je helemaal zelf. Weet wel dat een 
wedstrijdreglement en schiftingsvraag verplicht zijn 
bij een actie zonder aankoopverplichting. Wanneer de 
wedstrijd gelinkt is aan een aankoop, is een reglement 
geen noodzaak.

Tip?

Voor de uitwerking van een geslaagde handelaarsactie kan 
je als handelskern beroep doen op gratis ondersteuning 
door de ‘Ik koop lokaal’-coaches. Vraag vrijblijvend meer 
info aan via www.ikkooplokaal.be/winkelsterren.

Wat heb je nodig?

  Flyer om de actie aan te kondigen   
Download de flyer via de website, print hem bij je lokale 
copyshop en deel de flyer uit aan je klanten.

  Kaartje per handelaar met een share-tip, een korting of 
een gratis attentie 
DDownload de kaartjes op de website, print ze en vul 
ze in naar keuze.

  Beelden om de actie op je socialemediakanalen aan te 
kondigen 
Wil je de actie bekendmaken? Gebruik de beelden 
die je op de website vindt en post ze op al je 
socialemediakanalen. 

Wil je de attributen downloaden  
en laten drukken?  

Download ze vanaf 1 maart 2023 op: 
www.ikkooplokaal.be/winkelsterren/materiaal

DE WINKELSTERREN VAN JE BUURT

Registreer je actie 
Heb je als handelskern voor dit format gekozen? Registreer de actie via www.ikkooplokaal.be/winkelsterren. 
Acties moeten plaatsvinden tussen maart en september 2023. 


