WORD JIJ DE KORTE-KETEN-KOP IN WEST-VLAANDEREN?
Heb jij een uniek korte keten verhaal? Ben jij een geboren ambassadeur voor de korte keten? Wil jij lokale producten uit je provincie een gezicht geven? De Provincie West-Vlaanderen gaat op zoek naar een overtuigende
Korte-Keten-Kop!
De Provincie West-Vlaanderen kiest samen met een professionele jury, vijf West-Vlaamse laureaten die het,
tijdens een publiekscampagne in april, tegen elkaar opnemen. De laureaten genieten in elk geval provinciaal
van heel wat media- en persaandacht.
Alle info vind je terug op www.100procentwest-vlaams.be/korteketenkop

CAMPAGNEOVERZICHT WEST-VLAANDEREN 2019

10/01

14/02
Kandidaatstelling

Gezocht:
Korte Ketenaars*
in hart en nieren.
Overtuig ons
en stel je kandidaat via
weekvandekorteketen.be
tot en met 14 februari.
* hoeve-of streekproducenten met een verkooppunt
& CSA-boerderijen.

Selectie laureaten KKK

02/03

25/03 05/04

Campagnevoorbereiding

In West-Vlaanderen kiest een
Ter voorbereiding van de
professionele jury
publiekscampagne wordt
vijf laureaten uit de
bij de vijf laureaten een
binnengekomen kandidaturen.
fotoshoot georganiseerd
De laureaten worden op
en helpt een copywriter mee
2 maart 2019 bekendgemaakt om jouw korte keten verhaal
en persoonlijk verwittigd.
nog aantrekkelijker
te schrijven.
Achter de schermen werkt
TIP: hoe krachtiger je
kandidatuur, hoe meer kans
het WKK-team volop
om laureaat te worden
aan de uitwerking van de
in jouw provincie!
publiekscampagne.

24/04

02/05

04/05

12/05

Publiekscampagne

KKK

Week van de Korte Keten

Nu is het aan jou.
Overtuig je klanten, v
rienden, netwerk...
om op jouw Korte Keten
Kop te stemmen.

Proficiat!
De stemmen
zijn geteld,
het publiek
heeft beslist!

De Week van de
Korte Keten loopt van
4 tot en met 12 mei.

Wij zijn trots om met
jou uit te pakken
Op 2 mei
Het publiek beslist!
als kersvers gekozen
Stemmen gebeurt via
wordt de
Korte Keten Kop.
weekvandekorteketen.be West-Vlaamse Tijdens de Week van de
tussen 5 en 24 april.
Korte Keten
Korte Keten 2019 ben jij
Per provincie wordt één Kop bekend
onze ster!
gemaakt.
Korte Keten Kop gekozen.

