Zaterdag 15 September 2018
CC De Meent

Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg

Voorwoord
De Nacht van de Ondernemer is een gemeenschappelijke organisatie van het
Gemeentebestuur Beersel, UNIZO Beersel en de lokale handelaars verenigd onder AHa!
(Alsembergse handelaars). Deze 2de editie zal doorgaan op zaterdag 15/09/2018.
Het doelpubliek voor de NVDO zijn ondernemers uit de Zennevallei, betrokken gemeenten en
grote omgeving.
Bij de eerste uitgave in 2016 zaten we op een deelnemersaantal van 330 personen. Dit was
het maximum dat de locatie toen aankon, meerdere ondernemers moesten we weigeren. Voor
de 2de Nacht van de Ondernemer zijn we naar een grotere locatie overgegaan en kunnen we
400 personen ontvangen.
Als special act voorzien we een professionele boksmatch enig en uniek in de Zennevallei!!!
De locatie is zeer centraal gelegen:
CC De Meent
Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg
CC De Meent beschikt over de nodige parkeerplaatsen en is vanuit alle richtingen vlot
bereikbaar.
Om dit evenement op een professionele manier te kunnen organiseren beroept AHa! zich op
waardevolle partners waarvoor dit evenement ook een toegevoegde waarde kan bieden en er
zodoende een win-win situatie gerealiseerd wordt voor onze ondernemers.
In deze brochure stellen wij u verschillende partnerships modules voor, waarvan wij hopen
dat de meerwaarde voor uw onderneming duidelijk gepresenteerd wordt.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij volgende contactpersonen:

Erik Mosselmans

Jean–Pierre Van Belle

0475/400145

0477/316894

erik@red-square.be

jp_van_belle@hotmail.com

Ann Heeremans

Sophie Vyncke

0472/530742
info@optiekvanvaerenbergh.be

0496/123200
sophie@travel4u.be

Madelijn Lots

Lander van der Velden

0499/157101

0483/396035

madelijn@mdln.be

lvdv@macnash.com

Sarah Vanderheyden
0474/696791
sarah.vdh@gcfor.eu

Voorstelling Samenwerking
AHa!
De vereniging is onderbracht in een vzw en heeft als doel:
•

de lokale handel in Alsemberg bevorderen en de belangen van de aangesloten
zelfstandigen op het grondgebied te behartigen

•

op te treden als vertegenwoordiger van alle Alsembergse zelfstandigen
tegenover derden en de contacten te optimaliseren met alle bevoegde
instanties.

De vereniging telt momenteel 35 leden en is zeer actief. Jaarlijks worden steeds
terugkerende evenementen georganiseerd zoals:
•

de paashaas op het Winderickxplein

•

de braderie in juni met op zaterdag de brocante en op zondag het free podium
met verschillende optredens, ook drank- en eetstandjes

•

ook de komst van Sinterklaas en de pieten in Alsemberg begin december

•

de fakkeltocht alsmede de versiering en de verlichting van de kestboom op het
Winderickxplein met Kerstmis.

Tevens heeft AHa! een nieuwe website en facebook pagina waarin de speciale acties
van de aangesloten handelaars vermeld worden.

Gemeente Beersel
Totaal bevolkingsaantal: om en bij de 24.000 inwoners.
De gemeente maakt deel uit van het arrondissement Halle-Vilvoorde en telt op zijn
grondgebied 6 km rijkswegen, 9 km provinciewegen, 211 km gemeentewegen en 40 km
wandelpaden met daarnaast vele onderhouden voetwegen.
De deelgemeenten Alsemberg en Beersel hebben een hoofdzakelijk residentieel
karakter, terwijl Huizingen en Lot meer aaneengesloten echte oudere kernen zijn. Zij
herbergen ook heel wat industrie. Dworp blijft een traditionele
landbouwergemeenschap maar is intussen toch al flink uitgerust met een aantal
aantrekkelijke verkavelingen.
De gemeente Beersel beschikt over heel wat toeristische troeven: het kasteel van
Beersel, de middeleeuwse burcht, volgens de overlevering gebouwd voordat Brussel
een stad was, de gotische hertogelijke Onze-Lieve-Vrouwekerk van Alsemberg, de
Herisemmolen te Alsemberg, een pareltje van industriële archeologie, het
provinciedomein te Huizingen met het kasteel Beaulieu en het kasteel Gravenhof in

Dworp zijn er de belangrijkste van. In Lot hebben wij het oude Breughellandschap
langs de Zenne en de kanaaloevers. Met centraal de Meigemheide is Beersel een
prachtig wandelgebied met geschiedenis en cultuur. Voorts is er ook het
Bezoekerscentrum De Lambiek waar u alles ontdekt over de lambiekbieren uit de
Zennevallei en het Pajottenland.

Voorstelling UNIZO-Beersel
UNIZO, de Unie van Zelfstandige ondernemers, verenigt ongeveer 85.000
ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel van
eenmanszaak tot groei-KMO uit alle sectoren. Daarmee is het de grootste
ondernemersorganisatie. UNIZO steunt op een breed uitgebouwd netwerk van
honderden ondernemersgroepen in steden en gemeenten. UNIZO-leden kunnen met al
hun ondernemersvragen terecht bij een van de UNIZO-bestuurders. Waar nodig,
brengen wij u in contact met de juiste UNIZO-medewerkers. Elke dag opkomen voor
uw belangen is onze kernopdracht. Het UNIZO-bestuur gaat in gesprek met het
gemeentebestuur om een goed ondernemersklimaat te realiseren. Daarvoor volgen wij
dossiers, waarin het ondernemersbelang aanwezig is van nabij op. We nemen
vertegenwoordigingen op in verschillende gemeentelijke adviesorganen. Voor het
opstellen van een standpunt of zoeken naar oplossingen kunnen we rekenen op de
specialisten van UNIZO. Daarnaast bieden wij u volop kansen om uw eigen
ondernemersnetwerk uit te bouwen, organiseren wij professionele informatiesessies
en acties die het ondernemen in onze gemeente bevorderen.

Linea Hortus
Voor deze 2de editie doen we opnieuw beroep op Linea Hortus voor de decoratie.
LINEA HORTUS is een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur dat instaat voor
het ontwerp van buitenruimtes, zowel privaat als voor bedrijven. Daarnaast realiseren
ze ook hun eigen ontwerpen.
De“warm minimalistische” stijl komt terug in al hun creaties. Hun creativiteit wenden
ze niet alleen aan om hun buitenruimtes te verwezenlijken, maar ook om evenementen
zoals “de Nacht van de Ondernemer” aan te kleden.
Net zoals bij de eerste editie belooft het team van LINEA HORTUS er opnieuw een
zeer sfeervol event van te maken.

Datum
15/09/2018

Start
17.30 Uur

Locatie
CC De Meent
Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg

Tickets
De ticketprijs bedraagt € 114 excl. Btw per persoon, er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen leden van UNIZO en andere ondernemers of zelfstandigen. In deze
ticketprijs zit het Netwerk evenement, de receptie, de BOKS match, het diner met
bediening en alle dranken tot en met de koffie.
Na dit alles is het tijd om de beentjes te streken samen met de DJ van dienst.

Programma
17.15 u Onthaal
18.00 u Netwerking
19.00 u Receptie
19.30 u Boksmatch >> in den DOC
20.30 u Aan tafel >> Woord van organisators
20.45 u Heerlijk en verzorgd diner met bediening aan tafel en aangepaste wijnen
22.30 u Dans avond met DJ

MARKETING
Om dit evenement kenbaar te maken voeren wij een doorgedreven marketing op
verschillende niveaus.
Via deze marketing kunnen wij ook u, als onze partner, mede ondersteunen.

Online marketing
Het evenement zal ondersteund worden met een eigen facebookpagina en website
www.ondernemersnacht.be .
Verder ook via de website van de lokale afdelingen.
Via e-mail zullen alle UNIZO -leden van de Zennevallei over het event geïnformeerd
worden.

Gemeente Beersel
Op de site van de Gemeente Beersel zal de NVDO vermeld worden. Eveneens in de
Gemeentekrant RONDENBOS.

Printing
Voor de boksmatch zullen affiches gemaakt worden, we opteren ook voor kleine
reminder kaartjes die door onze leden kunnen uitgedeeld worden aan collega’s.

Event marketing
Op het evenement zelf voorzien wij ruimte voor vlaggen, banners en standruimte.
Andere mogelijkheden tot reclame maken op het event zijn steeds bespreekbaar.

Formules

•

logo op screen
tijdens gala

€250

Partner
€500

•

Logo op screen
tijdens gala

•

logo op screen
tijdens gala

•

gratis Tickets
(2)

•

logo met links
op alle websites

•

logo met links
op sociale media

•

gratis tickets
(4)

Golden Partner
€2000

Formule 6

€1000

Formule 5

Formule 4

Premium Partner

Sponsor Plus

Formule 3

€75

Formule 2

Formule 1

Sponsor

Diamant Partner
€3000

•

logo op screen
tijdens gala

•

logo op screen
tijdens gala

•

logo op screen
tijdens gala

•

logo met links op
alle websites

•

logo met links op
alle websites

•

logo met links op
alle websites

•

logo met links op
sociale media

•

logo met links op
sociale media

•

logo met links op
sociale media

•

email adressen
van alle
deelnemers

•

e-mail adressen
van alle
deelnemers

•

e-mail adressen
van alle
deelnemers

•

vlag of banner
op event

vlag of banner
op event

•

•

vlag of banner op
event

•

gratis tickets
(6)

stand in zaal

•

stand in zaal

•

logo op bokser

•

gratis tickets
(10)

•

extra publiciteit
op affiches

•

gratis tickets
(10)

•

Alle prijzen zijn exclusief 21% Btw

www.alsembergsehandelaars.be

