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MINERALE TIPS VOOR JOUW STAD OF GEMEENTE 

ZO BELEEFT IEDEREEN EEN GESLAAGDE TOURNÉE MINÉRALE. 

IEDEREEN DOET MEE 

Probeer zoveel mogelijk gemeentepersoneel bij je team te betrekken. Maak hen bijvoorbeeld warm met een 
proefpakket non-alcoholische dranken. 

PAK UIT MET JE DEELNAME 

Daag inwoners op alle mogelijke manieren uit om deel te nemen aan de maand zonder alcohol. Hang de Tournée 
Minérale-alliches en -stickers op openbare plaatsen. Communiceer over je acties via al je communicatiekanalen: het 
gemeenteblad, de website, de sociale media, nieuwsbrieven, ... Post foto's van jullie deelname op sociale media met 
de hashtag #tourneeminerale. 

ACTIVEER LOKALE TEAMS 

Identificeer sleutelfiguren die teams kunnen aanmaken. Stimuleer lokale verenigingen, bedrijven, horecazaken en 
sportclubs om mee te doen met de campagne. Voor elk van deze sectoren bestaat er een manifeste met tips op maat. 
Wie organiseert de leukste Tournée Minérale-actie? 

PIMP JE AANBOD 

Organiseer je lokale evenementen, bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie? Ga dan verder dan de klassieke frisdranken. 
Pak uit met mocktails,  lokale fruitsappen en andere leuke non-alcoholische drankjes. Vergeet ook geen gratis water te 
voorzien. Je vindt hopen inspiratie op tourneeminerale.be. 

GOEDE VOORBEELD 

Waarom geen alcoholvrije toast met alle schepenen? Nodig de pers uit en zet de lokale horecazaken en handelaars 
met een mooi alcoholvrij drankenaanbod in de kijker. Op de website vind je alle Minérale Bars in jouw gemeente. 
Vraag lokale gangmakers of journalisten om mee te doen en over hun ervaring te getuigen. 

LEUKE ACTIVITEITEN 

Organiseer samen met lokale handelaars of horecazaken Tournée Minérale-activiteiten. Wat dacht je van een 
mocktailworkshop, een thee- of koffieproeverij of een alcoholvrij feestje? 

ERKENNING 

Beloon verenigingen die een speciaal Tournée Minérale-aanbod voorzien op hun fuiven. Of schrijf bijvoorbeeld een 
wedstrijd uit voor het lekkerste non-alcoholische drankje op basis van water en hang er een mooie prijs aan vast. 

SPECIALE EVENEMENTEN 

Organiseer je iets speciaals voor Tournée Minérale? Laat het ons weten via info-nl@tourneeminerale.be en misschien 
komt jouw actie op onze website of sociale media. Is je evenement open voor publiek? Vergeet het dan zeker niet op de 
kalender te zetten op www.tourneeminerale.be. 

BLIJF OP DE HOOGTE 

Via de website en Facebookpagina weet je steeds het laatste nieuws over Tournée Minérale. 




