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Bedankt voor je interesse om partner te worden van 
de Tournée Minérale 2020 campagne.
 
Stichting tegen Kanker en VAD/De Druglijn 
bundelen opnieuw de krachten om van deze 
vierde Tournée Minérale een onvergetelijk 
succes te maken. Samen met jou nodigen 
we heel België uit om de uitdaging aan te 
gaan en er zo de grootste editie ooit van 
te maken!
 
Als partner van Tournée Minérale 
krijg je van ons een handige 
communicatietoolkit. Zo kan 
je de campagne in   de kijker 
zetten binnen jouw organisatie, 
vereniging of netwerk, en 
iedereen aanmoedigen om deel 
te nemen. Benieuwd naar de 
toolkit? Op de volgende pagina 
vind je alle nodige info.

Veel succes!

Beste,
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HOE KAN JE  
DE TOOLKIT BESTELLEN?

WAT ZIT ER IN JE TOOLKIT?
1. Een Tournée Minérale manifesto met alle nuttige info 
om binnen jouw werkveld het maximum te halen uit Tournée 
Minérale.

2. Enkel voor de horeca: Tournée Minérale-onderleggers 
waarmee je je meteen kan inschrijven via een QR-code. Op de 
inschrijvingssite zie je ook een video waarin heel wat bekende 
Belgen je aanmoedigen om de uitdaging mee aan te gaan. 

3. Tournée Minérale teaser-stickers. Hebben je collegaʼs 
een extra zetje nodig om zich in te schrijven? Maak het ze 
gemakkelijk met deze teaser stickers, waarop een QR-code je 
onmiddellijk naar de inschrijving stuurt. Moedig ze zo aan om 
met zʼn allen deel te nemen!

4. Tournée Minérale trotse deelnemer-stickers. Als partner 
mag je best fier zijn. Met de trotse deelnemer-stickers is het voor 
iedereen duidelijk dat je meedoet.  Zo weten je deelnemende 
klanten, collegaʼs, leden, … ook meteen dat ze er niet alleen 
voor staan!

5. Tournée Minérale officiële affiche. De deelnemers maken 
van de campagne een succes: hoe meer mensen zich engageren, 
hoe beter! Plaats deze affiche daarom op een zichtbare plaats 
waar veel doorgang is, zodat je zoveel mogelijk mensen aanzet 
om deel te nemen. 
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Surf naar:   materiaal.tourneeminerale.be

Hier kan je je inschrijven als officiële partner van Tournée 
Minérale. Na je inschrijving sturen wij de toolkit in januari naar 
je toe. Hierin vind je al het nodige om van Tournée Minérale 

een waar succes te maken. 

2



GIDS PARTNERS TOURNÉE MINÉRALE 2020

KICK-OFF-TIJD!
Voor heel België start Tournée Minérale op 1 februari 2020. 
Maar we kunnen niet tot dan wachten om mensen uit te dagen, 
natuurlijk! Daarom valt de officiële kick-off-datum van de 
campagne op: 

13 januari 2020

Oké, maar wat wil dat dan zeggen? Vanaf 13 januari 2020 
is het tijd om aan de slag te gaan met je toolkit! Laat heel 
je organisatie, vereniging of netwerk weten dat je trotse 
partner bent van Tournée Minérale. Deze periode van goede 
voornemens is ook het ideale moment om naar hartenlust overal 
de Tournée Minérale-boodschap te verspreiden. Vergeet dus 
ook je schuin-over-buurvrouw niet.
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Je kan de Tournée Minérale armbanden 
aankopen en verder verkopen binnen 

je eigen organisatie, vereniging of 
netwerk. Zo laat je niet alleen zien 
dat je meedoet, maar steun je ook 

actief kankeronderzoek. 

Bestel ze op: 
materiaal.tourneeminerale.be

TOURNÉE MINÉRALE 
ARMBANDEN
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TOURNÉE MINÉRALE 
STAAT VOOR DE DEUR!
In januari 2020, maken we onze Minérale Bars bekend! Je 
ontdekt er de laatste nieuwe Minérale mocktails tijdens één van 
de vele Minérale Hours, een Happy Hour die bestaat uit puur 
plezier! Santé!

Ook de horecasector neemt deel aan 
Tournée Minérale. Een aantal bars 
en restaurants hebben zich zelfs 
omgetoverd tot échte Minérale zaken. 
Ze zijn een bron van inspiratie voor 
horecazaken in het hele land en de 
perfecte trekpleister voor iedereen 
die echt alles uit de maand zonder 
alcohol wil halen. Het levende bewijs 
dat je geen alcohol nodig hebt om je 
te amuseren met vrienden.
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NEEM DEEL AAN HET 
FACEBOOKEVENEMENT

Tournée Minérale 2020

Als partner kan je ons evenement gebruiken om je eigen content 
rond Tournée Minérale te delen.  Ga op Facebook naar ‘Tournée 
Minérale 2020ʼ en wees de eerste in rij om de Tournée te zien 

opleven. Het wordt een schitterende maand!
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BEDANKT
Zonder jou kunnen we van Tournée Minérale geen nationaal 
succes maken. Daarom is het belangrijk dat we op je kunnen 
rekenen om er samen met ons een memorabele maand van te 
maken. Vandaar dat we je alvast willen bedanken. Samen gaan 
we voor een onvergetelijke Tournée Minérale 2020!

Veel succes en santé!

Het Tournée Minérale team. 

BLIJF OP DE HOOGTE
Tijdens Tournée Minérale blijf je op de hoogte van alle updates 
via onze nieuwsbrief en het Facebookevenement. Let op! Indien 
er wijzigingen aan het programma zijn, kan je deze terugvinden 
op de website. Hou onze pagina dus regelmatig in het oog, zo 
ben je zeker dat je niets mist. 

Check:   www.tourneeminerale.be

TOURNÉE MINÉRALE!
Op 1 februari is het zover! Tournée Minérale gaat van start! 
Geniet met volle teugen samen met je collegaʼs, vrienden en 
familie van alle pluspunten die een maand zonder alcohol 
met zich meebrengt. Je zal ervan versteld staan. Organiseer 
je eigen Minérale Party, bezoek de Minérale Bars en volg de 
laatste nieuwtjes op de website en de Facebookpagina.. Maak 
er een geweldige campagne van!
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