
Infomomenten op 26 – 27 – 28 april 





Waarom Smaakmeesters? 

• Antwerpse horeca beter profileren (in eerste instantie naar 

Antwerpen en omgeving; in tweede instantie breder) 

• De stad positioneren als culinaire stad.  

• De stad wil deze belangrijke sector steunen en promoten 

 

Uitgangspunten 

• Vakmanschap tonen  

• De mensen uitnodigen langs de restaurants te gaan 

• Doortrekken naar de rest van het jaar  

• Onderscheidend zijn 



 

Culinaire maand met gevarieerd programma (30 sept tem 31 okt) 

3 wijken 

• Historisch Centrum 

• Zuid 

• Eilandje 

Openingsweekend met proevertjes, workshops, kookdemonstraties 

binnen/buiten aan de zaak 

Smaakmeesterssuggestie heel de maand oktober 

5 ambassadeurs  

• Voor nationale en internationale promotie 

 

 

 

 

 

 



 

Voor de realisatie van dit project werkt stad Antwerpen samen met  

 

 

 

 

 

 

 

Mich Van Aerde  

Mieke Berendsen  

Julie Schroyen  

 



o 



 Openingsweekend  

• 29 sept – 1 okt  

• kick-off van het project  

Weekend 2 

• 7 – 8 okt 

• Diamantcocktail op het Eilandje 

Weekend 3 

• 13 – 14 – 15 okt 

• Filmmaal op het Zuid 

Weekend 4  

• 21 – 22 okt 

• Langste Lunch in het Historisch Centrum 

 

 

 

*dit is een voorstel onder voorbehoud, meer info volgt eind juni 
 



Vanaf dit jaar willen we onze trouwe bezoekers belonen  

Zo verhogen we de participatie, creëren we trouwe klanten  

Spaarkaartje om stempels te verzamelen bij het consumeren van 

proevertjes, smaakmeestersuggesties of het deelnemen aan 

workshops 

Beloning tijdens Winter in Antwerpen 

Smaakmeestersbeleving vergroten  

 

 

 

 



Hop on Hop off route langs de Smaakmeesters 

Centraal vertrekpunt: Groenplaats, aanwezigheid 

mediapartners  

Infopunten en culinaire animatie (workshops, 

presentaties, culinaire acts) worden op verschillende 

plekken langs de routes voorzien. 

 

 

 

 











• Boodschap: vakmanschap voorop stellen 

• Label behouden  

• Dezelfde ambassadeurs als vorig jaar 

• Mediadeals 

• Betere storytelling en content  

• Twee zaken waar we op willen focussen:   

- Verhoogde zichtbaarheid in de straten  

- Betere online communicatie  

 

 

 



• Briefing aan creatief team gegeven op 24/4 

• We hernemen de campagnebeelden van vorig jaar  

- Verhoogt de herkenbaarheid  

- Kostenbesparend: investeren in andere zaken 

• Volgende ideeën worden onderzocht  

- Betere zichtbaarheid deelnemers: vlaggen, stoepborden…  

- Uitgebreide online promotie ism de Smaakmeesters 

- Culinaire bloggers 

- Aankleding balie toerisme  

- Promotie op de routes, shuttlediensten 

• Samenwerkingen opzetten met Radio 2, GVA, Njam, Culinaire 

Ambiance, De Zondag… 

• Mediaplan, minstens evenwaardig als in 2016 

- Outdoorkaders, indoorkaders, tramflanken, online bannering, … 

 

 

 





 

• Maximale participatie binnen de gegeven mogelijkheden van 

proevertjes, workshops, kookdemontraties 

• Aanbieden en actief promoten van een Smaakmeesterssuggestie 

tijdens de hele maand oktober 

• Goede promotie van het aanbod in de zaak en via eigen 

communicatiekanalen (social media, website, …) 

• Deelname aan feedback enquête  

 





April  

• Eerste golf inschrijvingen  

• Vormgeving evenement 

• Opstart communicatie  

Mei  

• Definitieve lijst inschrijvingen + jurering  

• Overzicht mediapartners  

• Definitief mediaplan 

Juni  

• Alle input vanuit de Smaakmeesters rond (proevertjes, suggesties, 

beeldmateriaal) 

• Creatie mediadragers  

• Afkloppen evenement  

 

 

 

 

 



Kandidaat stellen als Smaakmeester 

• Registreer je zo snel mogelijk op 

www.ondernemeninantwerpen.be/smaakmeesters2017 

Persoonlijke afspraak: 

• Bespreking participatiemogelijkheden 

• Input proevertje/smaakmeesterssuggestie  

• Nodige materialen 

• Timing 

• Locatie (binnen/buiten aan zaak) 

Fotograaf & copy writer komen langs (juni) 

Productiebriefing (september) 

Levering merchandising  (september) 

 

 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/smaakmeesters2017


    Antwerpen is  – www.ondernemeninantwerpen.be 

Nog vragen?  

Contactpersoon stad Antwerpen: 

Annelies Pockelé 

annelies.pockele@stad.antwerpen.be 

0476 705 805  

Projectleider Detailhandel en Horeca - Smaakmeesters 

 

 
Contactpersoon Balthazar Events: 

Julie Schroyen 

julie@balthazarevents.be 

0479 23 80 83  

mailto:annelies.pockele@stad.antwerpen.be
mailto:julie@balthazarevents.be


    Antwerpen is  – www.ondernemeninantwerpen.be 

 

 

 

 

 

 


