
Gratis naar Gent met De Lijn tijdens het volledige
Weekend van de Klant

Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 organiseren UNIZO en
Comeos voor het eerst het Weekend van de Klant, de opvolger van de Dag van de
Klant. Dankzij PUUR GENT kan iedereen tijdens het volledige Weekend van de
Klant gratis met De Lijn naar Gent en terug.

PUUR GENT ging daarvoor een overeenkomst aan met De Lijn, goed voor een bedrag
van 60.000 euro. Daarnaast hangt PUUR GENT in tien winkelstraten straatbanners op
ter promotie van het Weekend van de Klant.
 



'Het is uitkijken naar een heus shoppingweekend in Gent. Zowel op zaterdag als
op zondag worden we in Gent in de watten gelegd door onze lokale handelaars.
En onze stad biedt meer: shoppers die voor Gent kiezen worden nog eens extra
verwend. Zij reizen immers volledig gratis naar Gent en terug met de bus -en
tramlijnen van de Lijn. Ier nie, nergens nie!'

— Christophe Peeters, voorzitter PUUR Gent

Organisator UNIZO zorgt tijdens het Weekend van de Klant alvast voor een warm
onthaal. Speciale 'verwelkomers' in piccolopak zullen de bezoekers van de vier Gentse
stadsparkings trakteren op een Gentse lekkernij.

'Met het Weekend van de Klant willen we de klanten eens extra in de bloemetjes
zetten. Dankzij een goede samenwerking met de Stad Gent zijn we ervan
overtuigd dat het een heel sfeervol en bruisend weekend wordt in Gent.'

— Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen

Zowel op zaterdag als op zondag krijgen bezoekers van Parking Zuid, Parking
Vrijdagmarkt, Parking Kouter en Parking Sint-Michiels een lekkere Gentse praline.

SHOP-OP ZONDAG

Het Weekend van de Klant valt op zondag 1 oktober 2017 samen met de vijfde SHOP-
OP ZONDAG van PUUR GENT, waarbij zowat 350 handelszaken vanaf de middag hun
deuren openen. Om de vijfde SHOP-OP ZONDAG in de kijker te zetten voorziet PUUR
GENT opnieuw radiospots op de nationale radio (Radio 2 en Q-music).

Ook in het straatbeeld zullen de hele week affiches zichtbaar zijn met promo voor de
SHOP-OP ZONDAG. Op de affiches in oktober prijken enkele BV's, zoals Dries&Yuri, die
bekend werden met hun Wasbar en ondertussen doorgroeiden tot stijliconen.

Informatie
Bart Inghelbrecht, Zakelijk coördinator vzw BIG / PUUR GENT, tel. 09 210 10 60, e-
mail puurgent@stad.gent of bart.inghelbrecht@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Doreen Schouterden, UNIZO, gsm 0495 62 63 09, e-mail doreen.schouterden@unizo.be

Bevoegd

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
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