
 

Wondelgem, Maart 2020 

Geachte heer/mevrouw 

 

Als bedrijf/kantoor of handelaar uit Wondelgem of omgeving bent u nauw verbonden met het sociale leven in 

en rond onze gemeente. 

In onze gemeente is "Fotoclub Fodifi-Wondelgem" gevestigd. 

Onze jaarlijkse fototentoonstelling (met digitale projectie) “FOTALIA” gaat door op 1, 2, 3 en 4 mei 2020   in 

de polyvalente zaal “De Zulle” op het adres Botestraat 98 te 9032 Wondelgem.  

Vorig jaar mochten we meer dan 500 bezoekers verwelkomen. FOTALIA is dan ook een vaste waarde in onze 

gemeente. De tentoonstelling valt samen met de Wondelgemse Meikermis. 

Om ons salon FOTALIA ieder jaar dat ietsje meer uitstraling te kunnen geven, richten we ons naar u als 

ondernemer om Fodifi Wondelgem, via het plaatsen van een advertentie, dat steuntje in de rug te geven. 

Wat biedt Fodifi bij het plaatsen van een advertentie? 

• Uw advertentie wordt (volgens de gewenste grootte) opgenomen in de catalogus die aan elke bezoeker 

van het fotosalon wordt overhandigd. 

• De catalogus is een luxe-editie: alles in kleur en op fotografisch papier geprint! 

• Bij de aftiteling van de digi-show (d.i. de projectie van het digitaal werk van de leden gedurende het 

salon) worden de adverteerders in beeld gebracht. 

• De aangeleverde foto (als digitaal bestand op te sturen naar fodifi@fodifi.be) van uw 

kantoor/bedrijf/handelszaak wordt op de website van Fodifi (www.fodifi.be) geplaatst en is daar te 

bekijken op de pagina "Adverteerders". 

• Deze advertentie blijft 1 jaar lang op de website van Fodifi staan. 

• De adverteerder ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de opening (met receptie) van het jaarlijks 

foto- en digisalon FOTALIA. 

Wat kost deze advertentie? 

Voor een 1/4 blad vragen we 25€, voor 1/2 blad 50€ en voor een volledige bladzijde 100€.  

Indien we u hebben kunnen overtuigen te adverteren, dan kan u het gewenste bedrag overschrijven op het 

rekeningnummer BE05 8909 5406 7375 op naam van VZW Fodifi, Treurwilgenstraat 11,  9030 Mariakerke met 

vermelding "Advertentie 2020" en uw logo/advertentie doorsturen via e-mail naar fodifi@fodifi.be.  

U kan ook via e-mail contact opnemen met Ulric Demeter, voorzitter van Fodifi Wondelgem op het adres 

voorzitter@fodifi.be voor een persoonlijke benadering. 

We hopen dat u samen met het bestuur en leden van Fodifi Wondelgem ons wilt “investeren” in de enige 

fotoclub van de gemeente Wondelgem. 

Vriendelijke groeten 

Fodifi Wondelgem.  
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