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Geachte heer/mevrouw 

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

en rond onze gemeente. 

In onze gemeente is "Fotoclub Fodifi" gevestigd. Fodifi werd opgericht in 1969 (bestaat dus reeds 48 jaar) en 

getuigt nog steeds van een gezonde dynamiek. 

Velen van u zullen ongetwijfeld onze clubtentoonstelling hebben bezocht tijdens de mei-kermis. Deze 

tentoonstelling gaat dit jaar voor de tweede maal door in de polyvalente zaal "De Zulle" Botestraat 98 9032 te 

Wondelgem. Vorig jaar konden we rekenen op meer dan 600 bezoekers. Alle wijkorganisaties van Wondelgem 

worden op ons evenement uitgenodigd en iedereen kan gratis de openingsreceptie op 5 mei 2017 om 20.00u 

bijwonen. 

Voor 2017 willen we Fodifi verder uitbouwen en richten ons daarvoor tot u om via een advertentie in onze 

saloncatalogus onze club te steunen. 

Wat biedt Fodifi bij het plaatsen van een advertentie? 

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

bezoeker van ons jaarlijks fotosalon wordt uitgedeeld. 

 Tijdens het fotosalon worden de advertenties doorlopend, via videoprojectie, in beeld gebracht. 

 Gedurende 1 jaar zal de advertentie ook op de website van Fodifi (www.fodifi.be) worden geplaatst. 

 De adverteerder ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de receptie bij de opening van ons jaarlijks 

foto- en digisalon op 5 mei 2017 in “De Zulle” te Wondelgem. Ons fotosalon loopt van 5/05/2017 tot en 

met 8/05/2017. 

Voor uw advertentie in onze catalogus kan u kiezen: 

Voor een 1/4 blad  (h4 x b14cm) vragen we 25€, voor 1/2 blad (h10 x b14cm) 50€ en voor een volledige bladzijde 

100€ (h20 x b14cm). 

Indien we u hebben kunnen overtuigen om een advertentie te plaatsen, 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 2017" en uw logo doorsturen via e-mail naar 

fodifi@gmail.com of u kan contact opnemen met voorzitter@fodifi.be voor een persoonlijke benadering en 

advies.  

Door uw advertentie steunt u de enige fotoclub van onze gemeente Wondelgem. 

 

Vriendelijke groeten, 

Ulric Demeter, voorzitter Fodifi Wondelgem.  

Website: www.fodifi.be 
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