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Commerce Design Awards 2020 eert
innovatieve handelaars en ontwerpers
Tijdens een feestelijke Award-uitreiking worden vanavond de 12 Kortrijkse

handelszaken bekendgemaakt die een Commerce Design Kortrijk Award mee naar

hun zaak mogen nemen. Designregio Kortrijk en Stad Kortrijk willen met deze

Award handelszaken in de kijker zetten die de voorbije jaren het interieur en/of de

architectuur van hun zaak aangepakt hebben en op deze manier bijdragen aan een

creatieve en innovatieve stad.
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http://pers.kortrijk.be/


Internationale jury
Dit voorjaar werd een open oproep gelanceerd naar alle Groot-Kortrijkse handelszaken. Zaken

die de voorbije jaren een ontwerper onder de arm namen, konden zich kandidaat stellen voor de

Commerce Design Award. Uit alle inschrijvingen werden 20 handelszaken geselecteerd. Deze 20

kregen bezoek van een grensoverschrijdende jury van architecten, interieurvormgevers,

grafische ontwerpers, experts in urban design en retail. Zij maakten een finale selectie van 12

winnende shops en horecazaken. Deze winnaars ontvingen gisteren hun Award in Depart

Kortrijk tijdens een feestelijk event. Een mooie bevestiging voor hun inspanningen, zeker in deze

coronatijden. 

Kortrijk maakt sinds eind 2017 deel uit van het Unesco-netwerk van Creatieve
Steden. Bij ons bezoek aan Montreal zijn we in contact gekomen met
“Commerce Design": winkels herinrichten zodat mensen ze meer dan ooit
komen bezoeken en beleven. De deelnemende Kortrijkse handelszaken
worden hierdoor aantrekkelijker en kunnen zo het verschil maken met e-
commerce.
— Vincent Van Quickenborne, burgemeester en bestuurder Designregio Kortrijk

Deze awards zetten het belang van belevenis in retail extra in de verf.
Handelaars die dit goed aanpakken staan sterker. Tijdens de uitreiking zetten
we op gepaste wijze de innovatieve Kortrijkse handelszaken én ontwerpers in
de kijker.
— Arne Vandendriessche, schepen van Economie

Publieksprijs
De 12 geselecteerden maken nu kans op de publieksprijs. Komende maand kunnen mensen

online stemmen op hun favoriete zaak. De winnaar wordt bekendgemaakt op 29 oktober tijdens

het event Buda Libre in Broelkaai 6 in Kortrijk. Stemmen op je favoriete designproject kan tot

20 oktober via de website van Commerce Design

Kortrijk: https://www.commercedesignkortrijk.be/.

https://pers.createsend1.com/t/y-l-uktdjdt-l-y/


OVER KORTRIJK

Kortrijk is een bruisende West-Vlaamse centrumstad met zeven al even levendige deelgemeenten. De stad telt iets meer
dan 77.000 inwoners.

Door het hart van de stad loopt de Leie. Die Golden River was ooit belangrijk voor onder andere de vlasnijverheid, maar
vormt nu vooral een pittoresk plaatje. Aan de verlaagde Leieboorden, de Broeltorens of aan Buda Beach is het heerlijk
vertoeven. Kortrijk ademt geschiedenis. Denk maar aan de Guldensporenslag in 1302. Het Begijnhof en het Belfort
herbergen tal van verhalen en behoren zelfs tot het UNESCO werelderfgoed. Maar Kortrijk is vandaag veel meer dan een
historische stad. Historisch erfgoed gaat hand in hand met moderne architectuur. De stad barst van creatieve buurten met
unieke landmarks die laten zien waarom Kortrijk sinds 2017 deel uitmaakt van het UNESCO Creative Cities Network.

Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. Het stadsbestuur heeft ondertussen een grote traditie in burgerparticipatie
opgebouwd. Kortrijk pioniert bovendien op vlak van snelle en slimme dienstverlening en is de stad van innovatief en
creatief ondernemerschap. Designers, modekenners, chef-koks, tenoren uit de muziekwereld,… Ze kijken allemaal vol
bewondering naar de manier waarop Kortrijk zich ontdaan heeft van het imago van provinciestad.

Commerce Design Kortrijk Award wordt iedere twee jaar uitgereikt. De volgende oproep wordt

in het voorjaar 2022 verspreid. 

“Commerce Design” is een award-programma dat werd ontwikkeld in Montréal, een van de

partnersteden van Stad Kortrijk in het UNESCO-netwerk. Het moedigt de samenwerking tussen

handelaars in stadscentra en professionele designers aan. Het programma wordt uitgevoerd

door Designregio Kortrijk en gefinancierd door Stad Kortrijk en Interreg Vlaanderen-Wallonië-

Frankrijk.



Kortom, Kortrijk heeft de allures van een grootstad met de gezelligheid van een dorp. Behapbaar maar verrassend zonder
eentonig te worden. 
 
Ontdek meer op www.kortrijk.be en www.toerismekortrijk.be.
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