
Verlicht uw winter, winkel in Gent

Een zee van tijd voor eindejaarsshopping en sfeervolle eindejaarsverlichting, daar
zorgt PUUR GENT voor. Dit jaar wordt de eindejaarverlichting opnieuw verder
geoptimaliseerd en uitgebreid. Naast de maandelijkse Shop-op-Zondag van 3
december 2017 pakt PUUR GENT tijdens de eindejaarsperiode uit met nog vijf extra
koopzondagen. Bijkomend organiseert PUUR GENT dit jaar een instagramwedstrijd
met leuke prijzen en een postkaartenactie.

Eindejaarsverlichting: groter, beter, stralender

In 2015 nam PUUR GENT de organisatie van de eindejaarsverlichting over van de
dekenijen. Er wordt geopteerd voor een duurzame verlichting met respect voor de
bestaande monument- en sfeerverlichting. PUUR GENT voorzag in 2017 364.500 euro,
dit budget wordt nu verhoogd tot 406.500 euro.



Bovenop het beschikbare budget van 364.500 euro is er dus bijkomend 42.000 euro
vrijgemaakt voor uitbreiding en optimalisatie van de bestaande verlichting in het centrum,
de rand en deelgemeenten . Deze bijsturingen komen er na een grondige evaluatie door
PUUR GENT in overleg met dekenijen, handelsverenigingen en sfeergebieden.

Nieuw dit jaar is de verlichte kiosk op de Kouter die geflankeerd wordt door twee 3D-
herten. Eén van 7 meter hoog en 4 meter lang en één van 2 meter hoog en 1 meter lang.
Daarnaast worden de Gras- en Korenlei verlicht met lichtornamenten aan de
straatlantaarns.

Aanpassing in cijfers

Concreet wil dit zeggen dat er in totaal 277 overspanningen, 25 kerstbomen, drie 3D-
bomen, twee grote verlichte herten en twee verlichte kiosken (Oostakker en Kouter) het
winterse straatbeeld sieren. Op 17 plaatsen komen er slingers in de loofbomen.

Open op zondag

Tijdens de eindejaarsperiode openen de Gentse handelaars ook op zondag de deuren.
Er zijn 6 koopzondagen in de stad: 3, 10, 17, 24 december en 7 januari. PUUR GENT
voorziet in samenwerking met De Lijn op elk van deze zondagen gratis openbaar vervoer
in, naar en uit de stad. Hiervoor is 180.000 euro voorzien.

PUUR GENT stuurt de promotie voor de koopzondagen aan via verschillende kanalen:
•promopakket verdeeld onder de handelaars (raambanners, flyers, affiches)
•social media, de nieuwsbrief voor ondernemers, de website van PUUR GENT
•artikel in het Stadsmagazine van de Stad Gent
•opname in de Stadspagina van Deze Week Gent
•28 infoborden en 51 schuilhuisjes van het Clear Channel-netwerk in de regio Gent
•reclamespot in de filmzalen van Kinepolis Gent, Sint-Niklaas, Brugge en Kortrijk
•advertentie in Libelle (2x) en Weekend-Knack
•zijflanken van 12 bussen en 13 trams in regio Gent

Instagramwedstrijd

PUUR GENT lanceert voor het eerst een Instagramwedstrijd rond de
eindejaarsverlichting. Foto's van de eindejaarsverlichting in Gent worden gedeeld met de
hashtags #puurgent, #iernienergensnie en #visitgent.

Elke week wordt een winnaar gekozen die als prijs een goodiebag ontvangt gevuld door
Gentse handelaars met onder andere aankoopbonnen, giftcards, juwelen, ...



Warme groeten van PUUR GENT

PUUR GENT verstuurt tijdens de eindejaarsperiode postkaarten met 'Warme groeten uit
Gent'. Niet alleen naar Gentenaars, maar ook naar 3.000 adressen in de Gentse rand .
De gepersonaliseerde postkaart wordt verstuurd vanuit één van de zeven sfeergebieden
SOGO, East District, Gent Central, Linkeroever, Rond Sint-Jacobs, Quartier Sint-Pieters
of Côté Culture. De handelaars activeren zo de Gentse rand om hen te komen bezoeken.
Het is meteen ook de eerste kennismaking voor het grote publiek met de Gentse
sfeergebieden.

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

Bevoegd

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@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.

http://www.stad.gent/
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