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Persbericht
ORIGINELE KERSTCADEAUS BIJ STARTENDE
WEBSHOPEIGENAARS IN POP IT UP
Start&GO en Stad Roeselare slaan de handen in elkaar om startende ondernemers met een
webshop een duwtje in de rug te geven. Op 15 en 16 december opent de Sint-Amandskerk in
Roeselare zijn deuren voor een sfeervol pop-upshoppingevent waar 14 West-Vlaamse startende
webshopeigenaars hun producten voor een keer ‘niet online’ zullen verkopen.
Start&GO is met POP IT UP Roeselare aan haar tweede editie toe. Na een succesvol eerste
pop-upevent in Kortrijk, wordt het concept nu uitgerold in het hart van West-Vlaanderen. POP
IT UP vindt plaats op 15 en 16 december in de Sint-Amandskerk in Roeselare en biedt een
variëteit aan producten, van hippe kledij en handgemaakte accessoires tot streekproducten en
knutselmateriaal.
Deelnemende webshops: Westreex, Kleine Artiest, Tante Els, Oriental Panda, Gudrun Soens
Art, Elis, Topwijf, Kadokabinet, Purpose Accesoires, Mister Coffee, Deschildre
Streekproducten, Artadrank, Lunettes Mobilette en WietiE.
Daarnaast is er ook doorlopend een bar om even van het shoppen te bekomen. Goed om
weten: de opbrengsten van de bar gaan integraal naar een goed doel in kader van de Warmste
Week!
Een pop-upshop is de ideale manier om een nieuw concept of een nieuwe reeks producten te
testen zonder financieel risico. Om startende webshopeigenaars hierbij een duwtje in de rug te
geven, organiseert Start&GO op verschillende momenten en in verschillende steden POP IT UP,
een sfeervol shoppingevent waarop West-Vlaamse startende ondernemers de producten van
hun webshop fysiek aan de man brengen. De deelnemende webshopeigenaars werden
bovendien ook begeleid in hun deelname en kregen tijdens twee ontbijtsessies allerlei tips &
tricks van pop-upexperts om gewapend aan de strijd te gaan en van hun pop-up een succes te
maken.
Start&GO is een initiatief van POM West-Vlaanderen, samen met OC West en een ruim
partnerschap, om startende en groeiende ondernemingen in West-Vlaanderen te
ondersteunen.
Wanneer:
Zaterdag 15 december, van 14u tot 17u30
Zondag 16 december, van 14u tot 17u30
Waar:
Dienst Communicatie
Botermarkt 2 | 8800 Roeselare | www.roeselare.be

POP IT UP
Sint-Amandskerk
De Coninckplein 5
8800 Roeselare
Meer info:
Liederik Cordonni
E: liederik.cordonni@ocwest.be
T: +32 479 22 19 18
www.startandgo.be/pop-it-up
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