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Ninove App: zet je zaak in de kijker!

De stad biedt een digitaal platform aan om de lokale handelaars te verbinden met de inwoners van Ninove: de
Ninoofse Stadapp!
Het is dé plek om je klanten te informeren en mensen kennis te laten maken met je zaak. Heb je nieuwe
producten, doe je een actie, of wil je je weekmenu delen? Dat kan. Verkoop jouw producten online of neem
reservaties op. Dat is handig voor jou, én voor je volgers!

Wat is het?
Alle handelaars en horeca-uitbaters kunnen een profiel maken van hun zaak in de Ninoofse stadapp. Jouw
klanten kunnen zo op zoek gaan naar hun favoriete winkel, restaurant, broodjeszaak, ... in Ninove en jouw zaak
volgen.

Hoe werkt het?
Volg de stapgewijze handleiding en registreer jouw handelszaak, horecazaak, apotheek of vereniging binnen de
stadapp. Eens de dienst lokale economie jouw registratie heeft goedkeurd, kan je de app personaliseren volgens
de kleuren en stijl van jouw bedrijfslogo. Je kan nu kiezen welke functionaliteiten van toepassing zijn voor jouw
zaak en je wilt activeren. Bekijk hier video-tutorials van OnzeStadapp.
Volgende functies zijn beschikbaar in de stadapp:
 nieuws & acties: hiermee stuur je jouw promoties, dagschotels, nieuwsberichten en evenementen uit naar alle app gebruikers.
 evenementen: doe je een speciale uitverkoop of organiseer je een activiteit in jouw horecazaak? Maak een evenement aan en jouw bericht
verschijnt automatisch in de UiTkalender!
 stel een vraag: laat alle app gebruikers op een eenvoudige manier een vraag stellen over jouw zaak of producten.
 menukaart: maak een prijslijst van jouw assortiment aan producten.
 e-shop: laat app gebruikers online jouw producten bestellen en betalen.

 afspraken: gebruik het handige overzicht om jouw afspraken bij te houden en laat je klanten online een afspraak boeken!
 herstelling: laat je klanten een herstelling doorgeven.
 reservaties: laat je klanten online een plekje reserveren en houd overzicht op jouw reservaties.
 broodje bestellen: laat alle app gebruikers een broodje bestellen.
 apotheek bestelling: laat jouw klanten online medicatie bestellen.
 groepschat: laat jouw klanten met elkaar communiceren in groepschat.
Wil je vandaag nog starten met de app? Registreer je dan hier en bekijk de handleiding!

Contact informatie
Lokale economie (dienst)
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 50 50 50
lokale.economie@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 16:00 tot 19:45 (na afspraak)
Alle informatie

