
Hieronder vindt u 
alles wat u moet 
weten over de Dag 
van de Éclair. Indien 
u vragen heeft, 
aarzel dan niet om  
ze te stellen en we 
beantwoorden ze  
zo snel mogelijk!

Waarom deelnemen?
De Dag van de Éclair is een originele en sympathieke 
manier om in contact te komen met uw klanten en om 
hen te laten zien dat er veel liefde schuilt achter uw 
gebakjes en uw bakkerij. Het is ook een prachtige manier 
om uw solidariteit te tonen aan families die alle beproe-
vingen van kinderkanker hebben moeten doorstaan.

Bovendien is het een zeer goede gelegenheid om uw 
beroep in de schijnwerpers te zetten, te tonen dat u 
betrokken bent bij de samenleving en te bewijzen dat 
bakkers een betere plek willen maken van deze wereld.

Concept
Op de Dag van de Éclair verkopen alle deelnemende 
banketbakkers een van hun éclairs aan de geadviseerde 
prijs van €5 — een bedrag dat volledig aan KickCancer 
wordt gedoneerd. Deze éclairs zullen worden gemar-
keerd met een kleine speciale “Eclair Day” logo die u 
tijdig zal verkrijgen. Indien de prijs van 5€ te hoog lijkt 
in vergelijking tot de prijzen die u gewoonlijk aanre-
kent, laten wij u de meest geschikte prijs bepalen. Het 
is voor ons belangrijk dat de prijs “een beetje duurder” 
is dan uw andere éclairs om duidelijk te maken dat de 
klant een éclair uit solidariteit koopt.

We raden u aan om de éclair te kiezen die u beschouwt 
als uw “best-seller”. Deze zal voor één dag uw 
“KickCancer” éclair worden. Aarzel zeker niet om wat 
meer éclairs dan normaal te maken, want ze zouden 
wel eens extra in de smaak kunnen vallen bij de klanten, 
alleen al voor het plezier om al smullend een goede 
daad te doen.

Alle andere éclairs kunnen verkocht worden aan hun 
gebruikelijke verkoopprijs en de opbrengst hiervan 
wordt niet aan KickCancer geschonken.
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Materiaal tot uw beschikking
Om u te helpen met het promoten van uw deelname 
en om zoveel mogelijk klanten aan te trekken die 
een lekkere éclair willen eten om kinderkanker te 
overwinnen, voorzien wij u van:

• Meerkleurige buttons (minstens 2 per verkoper), te 
dragen op schorten vanaf 14 november

• “Eclair Day” stickers om enkele dagen voor de Dag 
van de Éclair op de tassen of dozen van uw klanten 
te plakken (1000 stickers)

• Affiches die worden uitgedeeld aan nabijgelegen 
winkels om de actie in de buurt te adverteren (3, 
tenzij u er meer wenst)

• Een display dat het concept van de Dag van de 
Éclair uitlegt aan uw klanten (2 per winkel)

• De logo’s om de éclairs te bestempelen die ten 
voordele van KickCancer worden verkocht

Merchandising

Om u te voorzien van de juiste hoeveelheden, gelieve 
ons een mail te sturen (info@kickcancer.org) met de 
volgende informatie:

• Het aantal verkopers in uw winkel
• Het aantal KickCancer éclairs dat u te koop aanbiedt 

(voor het logo)
• Uw bezorgadres en contactpersoon
• Mogelijke beperkingen voor de levering

Communicatie
We maken een communicatiecampagne rond de Dag 
van de Éclair. 

• Op 15 october om 10 uur wordt een online pers-
 conferentie gehouden. U bent van harte welkom! 

Als u de persconferentie wilt bijwonen, geef ons 
dan een seintje via info@kickcancer.org.

• Een persbericht en foto’s worden naar alle kranten, 
tijdschriften en online magazines verspreid. Wij 
sturen deze ook naar u. Aarzel niet om deze te 
delen met uw mediacontacten, of om ze op uw 
website of sociale netwerken te plaatsen. 

• Tien dagen voor de Dag van de Éclair zal er contact 
worden opgenomen met food & lifestyle influencers. 
Als ze erom vragen, gelieve ze dan uw “KickCancer” 
éclair met logo te geven, zodat ze een bericht 
kunnen maken op hun blog. We laten u op voorhand 
de dag en het tijdstip van hun bezoek weten, zodat 
u zich kunt voorbereiden.

• Een in-store animatie: om uw klanten op de hoogte 
te brengen, nodigen wij u uit om:

 
 - Uw verkopers buttons te laten dragen
 - Affiches op te hangen in uw etalage en in   

 nabijgelegen bedrijven
 - Een display op uw toonbank te plaatsen die   

 de actie uitlegt 
 - Stickers op de dozen en tassen van uw   

 klanten te plakken voor 21 november

Belangrijke data
15 oktober

Persconferentie

6 november
Laatste dag om u als deelnemer op te geven

14 november
Start van de in-store animatie

21 november
De Dag van de Eclair!
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