
PERSBERICHT & UITNODIGING: 

LANCERINGSEVENT TRADE EURO 

IN BELGIË & NEDERLAND 
26 april 2019, vanaf 11:00 

 
d’Ouwe Hoeve 

Dorpsstraat 48 

9831 Deurle 

Beste journalist of blogger, 

 

Hierbij zouden we je graag uitnodigen op de persvoorstelling van 

de lancering van TRADE EURO, een nieuw betaalmiddel waarmee 

handelaars, zelfstandigen, kmo’s en mensen die een vrij beroep 

uitoefenen binnen het TRADE EURO-netwerk aankopen kunnen 

doen bij elkaar.  

Daarbij is 1 TRADE EURO gelijk aan 1 reguliere euro. Daarbovenop 

kunnen deelnemende handelaars van heel wat voordelen genieten 

die exclusief zijn aan het netwerk.  

TRADE EURO wordt zowel in België als in Nederland uitgerold en 

lonkt bovendien tot (ver) over de grenzen. Een unieke mogelijkheid 

om deze moderne manier van ruilhandel te ontdekken, dus! 

 



Programma 

  
11.00 u: persvoorstelling 

12.00 u: ontvangst genodigden met champagne en hapjes 

13.00 u: introductie TRADE EURO 

Patrick De Bouw: ‘Wat is TRADE EURO en hoe werkt 

hij?’ 

Christophe Peeters, oud-schepen van financiën van de 

stad Gent: ‘Voordelen van een handelsmunt’ 

Rik Denijs: ‘Ervaringen met een ruilhandelsmunt’ 

Sandy Machtelings: ‘Who is who? 

14.00 u: Walking dinner 

Een alternatieve manier van betalen 

  

O ver nieuwe handelsmunten en innoverende manieren van betalen zijn al boeken ge-

schreven. Sciencefictionauteurs voorspelden reeds decennia geleden dat we ons in de 

toekomst niet meer zouden beperken tot traditionelere valuta, maar een nieuw, officieel er-

kend systeem instaleren dat meteen ook voldoende succes kan kennen, is niet iedereen gege-

ven. 

Zowel het succes van sommige alternatieve munten als het falen van andere betaalwijzen 

heeft bijgedragen tot het tot stand komen van TRADE EURO. Het verleden als leidraad om een 

mooie toekomst op te bouwen voor handelaars, dus. Om TRADE EURO tot stand te brengen, 

zijn de stichters niet over een dag ijs gegaan. Ze werkten samen met officiële instanties en 

verrichtten maandenlang onderzoek naar alle aspecten van TRADE EURO, inclusief het ont-

wikkelen van een handige app waarmee met een paar kliks kan betaald worden. Het is met-

een de reden dat al 500 handelaars zich overtuigd inschreven, nog voor de officiële lancering 

heeft plaatsgevonden. 



N atuurlijk maken we van de lancering een 

echt evenement, inclusief heerlijke walking 

dinner. Verschillende bekendheden zullen hun 

opwachting maken om op een onderhoudende 

manier uit te leggen hoe het nieuwe systeem pre-

cies in elkaar zit. Vanzelfsprekend zouden we daar 

ook jou en jouw lezers, luisteraars en/of kijkers bij 

betrekken! 

  

 

Over TRADE EURO 

 

Wat is TRADE EURO? 

 

TRADE EURO bestaat uit een netwerk van han-

delaars, zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen die 

elkaar op deze alternatieve manier kunnen beta-

len.  

 

Wat is het doel van TRADE EURO? 

 

TRADE EURO heeft een duidelijk doel: handelaars 

en ondernemingen ondersteunen en hen stimule-

ren om bij elkaar aankopen te doen. Ze verbinden 

zich allemaal om daarbij TRADE EURO – geheel of 

gedeeltelijk – te aanvaarden als betaalmiddel. Zo 

blijft de TRADE EURO binnen een gesloten circuit, 

waardoor het extra geld een boost geeft aan de 

plaatselijke economie. TRADE EURO zelf garan-

deert alle deelnemende handelaars 3 tot 5% extra 

klanten en een verhoging van de eigen omzet.  

 

Wie kan meedoen? 

Alle financieel gezonde, kleine en middelgrote on-

dernemingen uit alle sectoren – van A(annemers) 

tot Z(wembadbouwers) – mogen instappen bij 

TRADE EURO.  

 

Wat zijn de voordelen van TRADE EURO? 

  

Natuurlijk blijft het niet bij enkel het aanvaarden 

van een nieuw betaalmiddel: aangesloten han-

delaars kunnen ook genieten van heel wat extra’s. 

Wie een TRADE EURO-rekening opent, kan immers 

genieten op gratis publiciteit via de efficiënte mar-

keting- en promotietools die door het netwerk 

worden gehanteerd. Zo worden de diverse activi-

teiten, goederen en zaken warm aanbevolen aan 

andere leden. Niet onbelangrijk daarbij is dat er 

dagelijkse begeleiding beschikbaar is, zodat nieu-

we leden snel vertrouwd kunnen geraken met het 

TRADE EURO-systeem en meer ervaren leden on-

dersteund kunnen worden wanneer er nieuwighe-

den zijn te melden.  

 

Internet en sociale media: Met een eigen 

website, Facebookpagina en app zal TRA-

DE EURO ook via het internet en op sociale 

media sterk staan. Ook zullen we sterk 

aanwezig zijn op andere sociale media, 

zoals Instagram, Twitter en LinkedIn. Om 

ervoor te zorgen dat we hier sterk op kun-

nen inzetten, werd er zelfs een ervaren 

team experts aangesteld.   

Mailings: Er zullen geregeld gepersonaliseerde 

mailings worden uitgezonden waarin nieu-

we leden een aanbiedingen worden voor-

gesteld, met een focus op onze ‘100% 

TRADE CLUB’.  

Netwerken: TRADE EURO zal sterk vertegen-

woordigd worden op meetings als Ware-

gem Koerse, het Maatjesfestival in d’Ouwe 

Hoeve, de Gentse Feesten en het Flanders 

Horse Event. Ook staan er al beurzen en 

workshops in de planning om onze han-

delaars extra in de verf te kunnen zetten. 





Wat kan je aankopen met TRADE EURO? 

 

Goederen 

 

• Heel wat leveranciers bieden producten aan. Een volledige 

lijst kan je al snel vinden op onze diverse digitale netwerken. 

 

Diensten 

 

Aannemers, schilders, schrijnwerkers, sanitair, verbou-

wingen en tuinaanleg  

Accountants, advocaten en boekhouders 

Airco en verwarming 

Architecten en binnenhuisarchitecten 

Beurzen en beursstanden 

Drukwerk, kantoormaterialen en verpakkingen 

Marketing, public relations en media 

Onderhoud wagenpark 

Onderhoud gebouwen, kantoor en tuin 

Ontwerk en beheer van websites 

Opendeurdagen, catering en huurmaterialen 

Relatiegeschenken 

Verzekeringen 

Uitnodiging 
 

V anzelfsprekend zouden je jou, eventueel samen met een 

collega, ook  

 

erbij hebben, zodat je ook jouw kijkers, luisteraars of lezers kunt 

informeren over dit geweldige initiatief. Om aanwezig te kunnen 

zijn, hoef je enkel te antwoorden op deze mail, een mailtje te 

sturen naar dirk@badass.be of ons bellen op +32 (0)494 38 27 44. 

Ook kan je bij ons terecht voor vragen, interviews en artikels. 

Vergeet wel niet te bevestigen! 

 

 

 

 

dirk@badass.be 
+32 (0)494 38 27 44 

 

 

  

 

Alvast tot gauw, 

  

 

Het TRADE EURO-team & Badass pr 
 

 

 

mailto:dirk@badass.be?subject=Uitnodiging%20lancering%20nieuw%20betaalmiddel



