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We zijn blij met uw interesse in  
De Dag van de Eclair.

Hier is alles wat u moet weten maar 
als u vragen hebt, staan we klaar om 

deze te beantwoorden!

kickcancer
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De Dag van de Eclair, in enkele woorden

Een feestelijk en vrolijk evenement dat plaatsvindt voor de 
eindejaarsfeesten

2 Een originele en solidaire manier om in contact te komen met 
uw klanten en hen te tonen dat u een hart van goud heeft

3
Een originele manier om te laten zien dat u betrokken bent bij 
de samenleving en als bakker een betere plek wil maken van 
deze wereld

1
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Enkele grote namen die al ja hebben gezegd!

Vlaanderen
Joost Arijs
Herman Manus
Zuut
Painture
Atelier Lucas
…

Brussel
Pierre Marcolini
Brian Joyeux
Saint-Aulaye
Matinal
Wittamer
...

Wallonië
Ducobu
Darcis
Normandie 
Pâtisserie Gio
Carrément Bon
…

De Dag van de Eclair: goedgekeurd door uw 
collega's!



— 5

De bakker, de klant: 
iedereen draagt zijn 
steentje bij! 
Tijdens De Dag van de Eclair is 
iedereen solidair!

De klant betaalt een kleine toeslag 
per éclair terwijl de bakker de 
ingrediënten, zijn werk en dat van 
zijn team aanbiedt!

De aanbevolen prijs per éclair ligt 
tussen 3 en 5€.  

1 Kies een signatuur-éclair, bij 
voorkeur uw best-seller

2 Bepaal hoeveel éclairs u wilt 
verkopen in voordeel van De 
Dag van de Eclair

3 Verkoop de KickCancer-éclairs 
aan een speciale prijs

4 100% van de verkoop wordt 
geschonken aan KickCancer

Belangrijke informatie 
om te onthouden
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Wij voorzien u van materiaal om uw deelname 
bekend te maken!

Affiches die worden uitgedeeld 
aan nabijgelegen winkels om de 
actie zichtbaar te maken

Meerkleurige buttons voor op de 
schorten die een week op 
voorhand worden gedragen

Kleine stickers om op de tassen of 
dozen van uw klanten te kleven 
een paar dagen voor De Dag van 
de Eclair

Grote stickers voor uw ramen of 
toonbanken (makkelijk opnieuw te 
verwijderen!)

Pastilles in karton om de 
verkochte éclairs voor KickCancer 
te decoreren (inkt is geschikt voor 
voeding)
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De tweede editie was een groot succes!

150 bakkers
die deelnamen

30 artikels 
in de pers

166 Instagram Stories
met #EclairDay

18 500 
éclairs verorberd

80 000 €
ingezameld

... en duizenden positieve 
berichten!
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Wat bakkers zeiden over De Dag van de Eclair

«Het is heel inspirerend om te werken 
voor een goed doel en vooral voor de 
kinderen... We hebben er hier zelf twee 
lopen : -)»

«Solidariteit voor een goed doel»

«We hebben het geluk dat we 
gepriviligeerde mensen zijn. Dit is niet het 
geval voor alle anderen. We moeten dus 
goedwillig zijn en de anderen helpen 
wanneer de gelegenheid zich voordoet.»

«Helpen fondsen te werven voor 
kinderkanker... om ook de strijd voor te 
zetten van mijn neef Pablo...»

«Alles ging goed samen: mooie kleuren, 
mooie foto's en geweldige marketing! 
Super goed gedaan!!!»

«Geluk brengen aan de mensen die de 
éclairs eten en voor een goed doel»
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De Dag van de Eclair in 6 stappen

2
Vóór 15.11.22 : 
sturen wij u het materiaal 
op

3
Vanaf 19.11.22 : 
kan u het materiaal 
gebruiken om uw klanten 
te informeren

Vóór 30.10.22 : 
schrijft u zich in! !1 4 Op 26.11.22 :

verkoopt u eclairs!

5
Vóór 23.12.22: 
maakt u uw donatie over 
en deelt u uw ervaring

6
Vóór 31.03.23 :
krijgt u een fiscaal attest
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Belangrijke informatie
Schrijf u in!

journeedeleclair.be

Om uw donatie over te maken:
KicKCancer Fonds

BE10 0000 0000 0404
Mededeling:

623/3672/20083

Om uw ervaring te delen :
Link in de e-mail na de actie
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KickCancer is een jonge Belgische 
stichting die onderzoek financiert naar 
betere behandelingen voor kinderen met 
kanker. 

KickCancer pleit ook voor structurele 
veranderingen in wetgevingen, 
werkmethodes en meer samenwerking 
tussen alle belangrijke spelers 
(farmaceutische bedrijven, autoriteiten, 
onderzoekers, dokters en andere 
patiënten- organisaties) om de toekomst 
van kinderen met kanker te verbeteren.

kickcancer.org

Over 
KickCancer

Een vraag?
Wij zijn hier! 

Nina Estelles
Kicker-in-Operations
nina@kickcancer.org
+32 478 71 10 69

Nathalie De Clercq
Kicker-in-Marketing
nathalie@kickcancer.org
+32 477 32 07 60


