
LIVE MODESHOWS: Op zaterdag 18 maart en zaterdag 1 april hebben we 
telkens een reeks prachtige (zowel mannelijke, vrouwelijke als kind-) modellen 
ter beschikking om op de Grote Markt shows te lopen. Wil je een model kleden 
met een aantal outfits uit je zaak? Registreer je nu. Het is helemaal gratis en wij 
zorgen voor alles (en brengen het mooi in beeld). Heb je nog vragen of twijfel 
je of jouw winkel in aanmerking komt? Eén adres: inschrijving@liefstleuven.be.

De Grote Markt wordt ook deze keer the place to be tijdens MODE in LEUVEN. Modeshows, de grabbelton en extra 
vitrineruimte zijn de rode draad door de modeweken dit voorjaar. De hoogtepunten zijn:

LENTESHOPPING OP 18/3     SHOPZONDAG OP 2/4, HET 1e WEEKEND VAN DE PAASVAKANTIE

Copyright ©2023 Liefst Leuven - Voorjaar 2023

LIEFST LEUVEN 
ORGANISEERT

ZOVÉÉL LEUKS GEPLAND

MODE IN LEUVEN
DÉ MODEWEKEN VAN 18/3 TOT 2/4

GRABBELTON: Het concept is eenvoudig: iedereen die voor meer dan 
50 euro in totaal gegeten, gedronken en/of geshopt heeft in Leuven (en 
die dat kan aantonen met kassatickets van die dag), mag grabbelen en 
maakt kans op zoveel leuks uit Leuven. Wil jij ook graag cadeaubons en 
prijzen geven voor de grabbelton? Zo kan je jouw zaak in de kijker zetten & 
kunnen nieuwe klanten je zaak ontdekken. Registreer je en we komen de 
cadeaubons en prijzen graag ophalen. Grabbeltonacties gaan door op:

• zaterdag 18 en 25 maart en 1 april  • zondag 2 april

Dus stuur gerust jouw klanten op deze dagen door naar de Glazen Huizen 
op de Grote Markt als ze in totaal voor 50 euro of meer in Leuven gespen-
deerd hebben. Ook hun lunch- of koffiebreak telt mee. 
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Een initiatief van

Volledig programma op  
SHOPPENINLEUVEN.BE 

LENTESHOPPING OP 18/3

YES, LEUVEN!

DIGITALE MODESHOWS: Tijdens MODE 
in LEUVEN delen we graag jullie beeld-
materiaal op onze social media kanalen. 
Bezorg ons leuke bewegende beelden en/ 
of foto's (minimum 2,5 megabyte per foto) 
en we zorgen ervoor dat ze verschijnen 
op Instagram, TikTok en/of Facebook.  
Stuur alles via WeTransfer naar   
inschrijving@liefstleuven.be. Volg jij ons al?

GLAZEN HUIZEN: We stellen op de Grote Markt tijdens MODE in LEUVEN  
3 containers met glazen wanden op. In die Glazen Huizen worden de mode-
shows gelopen op zaterdag 18 maart en zaterdag 1 april. Op de andere  
dagen gebruiken we de Glazen Huizen graag als extra etalageruimte voor jullie: 
wij zorgen voor de ruimte, belichting, reclame en naambordjes van jouw zaak.  
Jullie moeten enkel zorgen voor een stijlvolle en opvallend geklede paspop.

VERWENACTIES LENTESHOPPING: Tijdens de Lenteshopping halen 
jullie vaak de bubbels, cadeautjes, stylisten en andere sfeervolle belev-
ing boven en wellicht is dat dit jaar niet anders. Laat je ons weten wat je 
organiseert om je klanten in de watten te leggen? Deel het ook met ons 
door @shoppeninleuven te taggen op Instagram.

REGISTREER NU HIER 

YES, LEUVEN!
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shoppeninleuven

Liefst Leuven organiseert

Info, vragen, suggesties,… Tine Vandeweerd (handelscoach) 0486 63 51 43 - tine@liefstleuven.be - www.liefstleuven.be

Leuven by Night op woensdag 17/5
Met Leuven by Night op woensdag 17 mei, de vooravond 
van het Hemelvaartweekend, zetten we de zomer in met 
leuke dj’s en livebands met tropische vibes. Ook Bondgeni-
eten rolt weer zijn lopers uit.

• In de namiddag komt Standaard Uitgeverij (de beroem- 
de uitgeverij van tal van Vlaamse strips) de gezinnen 
amuseren met meet & greets.

• Vanaf 17u zorgen DJ’s en live (slagwerk)bands voor extra 
sfeer en gezelligheid in de straten en pleinen en moedi-
gen we jullie graag aan om tot 22u de deuren te openen. 

• We halen de grabbelton weer van stal. 
Het concept is eenvoudig: iedereen die 
voor meer dan 50 euro in totaal gegeten, 
gedronken en/of geshopt heeft in Leuven

Voorjaar 2023

JAARKALENDER 2023
Zondag 5 maart Shopzondag Lente

Zaterdag 18 maart Lenteshopping

Zondag 2 april Shopzondag MODE in LEUVEN

Zondag 7 mei Shopzondag Moederdag

Woensdag 17 mei Leuven by Night

Zondag 4 juni Shopzondag Vaderdag

Zaterdag 24 juni De Langste Dag

Zondag 2 juli Shopzondag Zomersolden

Zondag 6 augustus Shopzondag Hapje Tapje

Zaterdag-maandag 2-3-4 september Leuven Kermis/Jaarmarkt

Zaterdag 30 september & zondag 1 oktober Weekend van de Klant

Zaterdag 7 oktober Sustainable Day

Zaterdag 5 november Shopzondag Herfst

Zaterdag 18 november Intrede Sinterklaas

Vrijdag 24 november Leuven by Night

Zondag 3 december Shopzondag Sinterklaas

Zondag 10, 17 & 24 december Shopzondagen Wintertijd

(en die dat kan aantonen met kassatickets van die dag), mag 
grabbelen en maakt kans op zoveel leuks uit Leuven. Wil jij 
ook graag cadeaubons en prijzen geven voor de grabbelton? 
Zo kan je jouw zaak in de kijker zetten & kunnen nieuwe klant-
en je zaak ontdekken. Registreer je via de QR-code en we 
komen de cadeaubons en prijzen graag ophalen. 

• Organiseer iets leuks met je buurt of straat aan de vooravond 
van het Hemelvaartweekend. We hebben vier keer €250 
klaarliggen om de leukste initiatieven van een buurt of straat 
te ondersteunen (dus niet van individuele zaken). Stuur alvast 
jullie plannen door naar info@liefstleuven.be.

• Organiseer je een leuke actie? Laat het ons weten en tag 
@shoppeninleuven op Instagram & wij communiceren het 
graag naar de Leuvense bezoekers.


