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Online handelsinitiatieven gebundeld op één
website: kooplokaal.gent

De website kooplokaal.gent bundelt de Gentse online handelsinitiatieven. Want

dat het voor onze lokale ondernemers buitengewoon moeilijke tijden zijn, staat

buiten kijf. Daarom zegt de Stad Gent: koop lokaal. Ondernemers vinden op de

vernieuwde website van PuurGent ook alle informatie en tips die hen tijdens de

coronacrisis op weg helpen.

Webshops en afhaaldiensten

Middenstandsorganisatie PuurGent heeft een website opgesteld die alle bestaande initiatieven

en platformen verzamelt rond lokaal kopen en afhalen. Heel wat creatieve ondernemers waren

de afgelopen dagen hard in de weer om online platformen te maken of bestaande concepten aan

te passen. Met kooplokaal.gent wil de Stad die lokale platformen ondersteunen én Gentenaars

stimuleren om te kopen bij webshops en afhaaldiensten van lokale handelszaken. Handelaars

kunnen zich via een invulformulier registeren om zo op de websites te verschijnen.

'Bezoekers krijgen een handig overzicht van lokale webshops en waar ze in
hun buurt eten kunnen afhalen. Ze kunnen er ook allerlei cadeaubonnen
kopen. Alle initiatieven staan gebundeld op deze website. 'Koop lokaal' is meer
dan ooit de boodschap.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie en voorzitter van PuurGent

Centraal punt voor vragen en tips
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

De Stad Gent wil Gentse handelaars en zelfstandigen in deze moeilijke tijden ook zo goed

mogelijk ondersteunen op praktisch vlak. Want hoewel veel ondernemers creatief proberen te

zijn, zal de impact van de coronamaatregelen groot zijn. Op de website van PuurGent werd alle

nuttige informatie verzameld voor Gentse ondernemers. Zelfstandigen kunnen er de federale,

Vlaamse én Gentse steunmaatregelen terugvinden in een handig overzicht, krijgen tips hoe ze

in deze tijden creatief kunnen ondernemen, vinden er veel gestelde vragen, enzovoort.

Voor specifieke vragen kunnen ondernemers ook nog steeds terecht bij het OOG

(Ondersteuningpunt Ondernemers Gent) op het nummer 09 210 10 60 of via mail op

ondernemen@stad.gent.

Contact

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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