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Super Shopping terug van weggeweest
Prijzenpot ter waarde van 15.000 euro bij de Kortrijkse handelaars

Met de eindejaarsperiode voor de deur voelen velen het al kriebelen: �jd voor verrassingen, samen

kuieren en gezellige verwennerij. Na de succesvolle edi�es in het verleden slaan Stad Kortrijk, K in

Kortrijk, Shop in Kortrijk en Unizo de handen opnieuw in elkaar.

Shop je bij een deelnemende winkel in de Kortrijkse binnenstad tussen 19 november en 19 december?

Dan krijg je a�ankelijk van je uitgave een aantal lotjes. Je lotjes deponeer je voor 19 december 12u in de

urne in K in Kortrijk of in de urne op de Grote Markt. Wie weet ben jij één van de 46 gelukkigen die met

een Kortrijk Cadeaubon naar huis gaat van minstens € 100. De 3 grootste prijsvogels winnen

cadeaubonnen ter waarde van € 1.000, € 1.250 en € 2.500.
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De uitreiking gebeurt op (koop)zondag 19 december �jdens een groots event op de Veemarkt

gepresenteerd door Julie en Jacques Vermeire. Om kans te maken op een waardebon uit de prijzenpot

moet je aanwezig zijn op dit event met het winnend lotje. Eventbureau KAPCON is organisator van de

Super Shopping.

Binnenkort zullen de winkelstraten weer vollopen voor Sinterklaas en de
eindejaarsperiode. Het ideale moment om onze lokale handelaars nog een
extra duwtje in de rug te geven. De campagne rond Super Shopping zal nog
meer volk overtuigen om hun eindejaargeschenken in Kortrijk op de kop te
tikken. 19 december vindt de trekking plaats met 46 gelukkigen die met een
prijs naar huis zullen gaan.
— Wouter Allijns, schepen van Economie

We zijn zeer blij om terug samen met stad Kortrijk en K in Kortrijk Super
Shopping Kortrijk te kunnen laten plaatsvinden. November en december zijn de
Winkelhiermaanden bij uitstek. Super Shopping Kortrijk is dé ideale actie voor
de consument en handelaar en een troef om shoppers naar onze stad te
trekken!
— Ann Coussement, Unizo

Super Shopping is dé weg naar een Super Christmas. Kortrijk is eens te meer
de stad om je kerstinkopen te doen.
— Hans Vermeersch, BID

Ook in deze moeilijken tijden moet shoppen een plezier blijven. Met deze actie
willen we onze bezoekers en handelaars extra motiveren.
— Gaëlle Verlinde, Promo�on & Events Manager K in Kortrijk  

Een lijst met deelnemende handelaren vind je op: Super Shopping 2021 - deelnemende handelaren |

Kortrijk

https://www.kortrijk.be/super-shopping-2021-deelnemende-handelaren



