Woord van de burgemeester
Beste Gistelse ondernemer,

Bewondering. Dat is wat u moet hebben voor de gedrevenheid die Nanou dagelijks in mijngistel.be stopt.
Hij geeft zich 100% voor het platform mijngistel.be dat zelfstandigen en burgers dichter bij elkaar brengt.
Op mijngistel.be komen bezoekers in contact met u als Gistelse ondernemer die het maximale uit uw zaak wil halen.
Mijngistel.be geeft u niet alleen de mogelijkheid uw online zichtbaarheid te verbeteren maar is ook dat extra kanaal
waarop u potentiële klanten kunt bereiken.
Als burgemeester kan ik dit lokaal initiatief alleen maar toejuichen. Elke dag werkt Nanou verder aan het verbeteren van
mijngistel.be en aan zijn missie om alle Gistelse ondernemingen online visibiliteit te geven.
Nanou haalt het onderste uit de kan om u te helpen focussen op wat voor u echt telt, namelijk het runnen van uw zaak.
Nodig hem eens uit en laat u net als ik overtuigen van de meerwaarde van mijngistel.be voor de Gistelse economie.

Gauthier Defreyne
Burgemeester Stad Gistel

Beste ondernemer,
Ik ben Nanou Ponette, 27 jaar en Moerenaar.
Op een ochtend een paar jaren geleden stond mijn auto in de Hoogstraat in Gistel met een lekke band!Hoe ik ook zocht
op het internet, ik vond geen gegevens van een bandencentrale in de buurt om mij uit de nood te helpen.
Als IT-specialist hield ik dit niet voor mogelijk. Online aanwezigheid is immers noodzakelijk om concurrentieel te blijven
als lokale ondernemer.Zo is het idee gegroeid om alle Gistelse ondernemers in kaart te brengen in 1 complete digitale gids
en hen op die manier online zichtbaarheid te geven.
Maar het project werd groter dan dit. Ik wou het de Gistelnaars gemakkelijk maken om alles over Gistel, Moere,
Snaaskerke en Zevekote terug te vinden op 1 platform.
Zo voegde ik er een rubriek nieuws en weetjes aan toe, een rubriek waarop verenigingen, sportclubs en scholen gratis
reclame kunnen maken, een rubriek met de nodige stadsinformatie en een rubriek met acties en meldingen van de
zelfstandigen en nog veel meer… “mijngistel.be” was geboren!
In december 2018 ging mijngistel.be online. Dit samenbrengen van lokale economie, actualiteit, stadsinformatie,
cultuurbeleving, verenigingsleven, sport en entertainment op 1 platform bleek een succesformule.
Mijngistel.be huisvest nu meer dan 600 lokale zelfstandigen, ook alle verenigingen en sportclubs maken dankbaar gebruik
van het platform en dagelijks worden er nieuwsartikels en evenementen gepubliceerd.
Maandelijks verwelkomt mijngistel.be meer dan 10.000 bezoekers op zoek naar een vakman of handelaar, alle
openingsuren, lokaal nieuws, stadsinformatie, cultuurbeleving en ontspanning in Groot-Gistel.
Overal op mijngistel.be komen deze bezoekers in contact met Gistelse ondernemers en hun advertenties/acties.

Het is mijn droom om alle Gistelnaars samen te brengen op mijngistel.be. Samen de toekomst tegemoet!

Mijngistel.be stimuleert
de lokale econmie
en de stadsbeleving

7 redenen om mee toe te treden tot het lokaal platform mijngistel.be
1. U krijgt een op maat gemaakte profielpagina met alle nuttige informatie
(foto’s, activiteit, specialisatie, openingsuren, contactgegevens,...)
2. Uw profielpaginabezoekers kunnen direct doorklikken naar uw website, facebookpagina, webshop, online
reserveringssysteem en andere sociale media
3. U heeft geen website? Uw profielpagina op mijngistel.be functioneert als volwaardige website
4. U bent gemakkelijker vindbaar in allerlei zoekmachines zoals deze op mijngistel.be en Google (SEO)

5. U trekt klanten aan door het plaatsen van advertenties, acties/promoties en/of meldingen
6. U komt in de actualiteit bij opendeurdagen, aanbod van nieuwe producten of diensten, volgen van cursussen,
workshops,...
7. Als ‘mijngistel.be partner’ ondersteunt u de lokale economie, de Gistelse stadsbeleving en de verenigingen en
sportclubs die gratis gebruik maken van mijngistel.be

Stap mee in mijn lokaal succesverhaal en wordt partner voor € 125 of € 250 euro per jaar (100% fiscaal aftrekbaar).
U hoeft zelf niets te doen, ik breng alles voor u in orde.
Heeft u interesse of wilt u meer info? Vrijblijvend op afspraak!
Bel naar Nanou : 0474 24 73 08

Trots om te
ondernemen op
mijngistel.be

“Tegenwoordig gebeurt alles via computer of smartphone. Op mijn profielpagina heb ik dan ook een
directe link naar mijn online reservaties en heel wat van mijn klanten maken hiervan graag gebruik.
Omdat ik voor HAIR by LYNN voordien geen website had, functioneert mijn profielpagina op
mijngistel.be als eigen website. Super handig!”
Lynn Viaene van HAIR by LYNN

“Eindelijk iets wat de lokale economie ondersteunt. Zowel ondernemers van Gistel als van de
deelgemeenten Moere, Zevekote en Snaaskerke varen hier wel bij. Voor mij als ruitenwasser heeft
mijn aanwezigheid als partner op mijngistel.be meer werk in eigen streek opgeleverd. Mooi
meegenomen!”
Robert Devriese van Perfectos

“Ook wij maken met onze onderneming handig gebruik van het platform mijngistel.be.
Zowel voor het plaatsen van acties en advertenties als voor het melden van werkaanbiedingen.
Nanou van mijngistel.be maakte onze profielpagina aan en plaatst voor ons de acties, advertenties en
werkaanbiedingen. We hebben er zelf geen werk aan. Zeer gemakkelijk!”
Julie Verhaeghe van Steve Verhaeghe BVBA

“Ik ben met mijn kine-praktijk KineCC dadelijk toegetreden als partner van mijngistel.be. Mijn partner
en ik vinden dit digitaal platform met zijn complete gids van alle zelfstandigen uit Gistel een super
initiatief. Toetreden op mijngistel.be beschouwen we dan ook als een vanzelfsprekendheid en een
must in deze digitale tijden. En we steunen er ook nog eens de Gistelse verenigingen en sportclubs
mee. Top!”
Charlotte Cuypers van KineCC

Download nu ook
de mijngistel app
voor Android & iOS!
(Hulp nodig? Klik hier om de handleiding te bekijken.)

Nanou Ponette
nanou@mijngistel.be
Tel. 0474 24 73 08
www.mijngistel.be
www.facebook.com/mijngistel
Kantoor
Provincieweg 22
8470 Moere

