200 projecten verzamelen , om de wereld te veranderen:
Dat is de uitdaging , die het salon HOPE wil aangaan!
Op 28 en 29 maart komt HOPE terug voor zijn vierde editie op de site van Tour en Taxi.
Gedurende twee dagen zal dit evenement 200 projecten verzamelen, die een positieve impact op
de wereld hebben op sociaal, het milieu of economisch vlak.
Een vast programma met activiteiten wordt georganiseerd , zodat iedereen en elk publiek er zijn
gading kan vinden.

In lijn met de verschillende klimaatbetogingen , paralel met de fel besproken toespraak van Greta
Thunberg in de VN , of nog de controverse rond CON 25, stelt het salon HOPE concrete oplossingen
voor, en streeft het naar een wereld die groener, menselijker en voor ieder toegankelijk moet
zijn.Gedurende twee dagen zullen ongeveer 200 exposanten sociale, milieuvriendelijke of
economische projecten voorstellen om te bouwen aan een duurzame betere leefwereld.

De burger staat centraal in deze verandering.
Een alternatieve wereld bestaat en dát is precies de opdracht van het solon HOPE : het grote
publiek ervan bewust maken welke de spelers voor duurzame ontwikkelingen zijn.; aantonen dat
iedereen op zijn niveau een actieve deelnemer kan worden voor deze ecologische overgang, waar
elk zijn steentje kan bijdragen tot het opbouwen van deze verandering in onze maatschappij.

Een gevarieerd programma voor klein en groot, expert of beginneling
Gedurende twee dagen zal men een immens dorp van standen terugvinden, bestaande uit burger
initiatieven, verenigingen, positieve en duurzame ondernemingen maar eveneens op het
programma: conferenties , een Plogging ( een combinatie van hardlopen en afval opruimen ) ,
ateliers, een live Crowdfunding voor projecten die er zullen worden voorgesteld, een fotobox, een
video-cabine voor interviews van deelnemers en nog vele andere verassingen!

Een veel belovende toekomst
HOPE VZW bracht In amper drie jaar meer dan 10.000 bezoekers bij mekaar in de evenementen,
die overal in Wallonië georganiseerd werden en komt binnenkort naar de hoofdstad, op de site
van Tour & Taxis.De vraag en de beweging blijft groeien, waardoor het plaatsvinden van dit salon
een noodzakelijk gevolg werd.Op termijn zal het event twee locaties bij uitstek krijgen: Brussel
en Namen, de meest relevante steden om dit omvangrijk evenement plaats te kunnen geven.

HOE?
WAT?
Initiatieven van de burger
Cooperatieven
VZW
Stichtingen en NGO’s
Ondernemingen met een
sociaal, of milieu gericht doel
De openbare overheid.

THEMA'S
Duurzaam voedsel
Lichte habitat
Recycling en nul afval
Sociale projecten
Het milieu en de biodiversiteit
Ethische wijze
De technologie
Alternatieve media
Ondernemerschap
Alternatieve geneeskunde,
cosmetica
Anders financieren
Onderwijs
Ontwikkelingssamenwerking
...

Een dorp bestaande uit standen met duurzame
projecten
Markt met lokale producten en Belgische
ondernemers
Ateliers/lezingen/ciné-debat/Foodtrucks

BONUS

Fotobox
Video cabine interviews burgers
Zero afval wandeling
Crowdfunding live
Plogging
En nog veel meer!

HOEVEEL?
5€ in voorverkoop ( inclusief 1 gratis drank )
7€ ter plaatse ( inclusief 1 gratis drank )
Gratis ingang ( zonder drank ) voor :
- 12 jaar
Studenten

WWW.SALONHOPE.BE

HOPE IN CIJFERS
Meer dan
10.000
bezoekers
verspreid over
Wallonië

the 4de
editie

100
standhouders
in 2019

200
standhouders
in 2020

28 & 29 maart
2020
@ Tour&Taxis

4000
followers op
Facebook,
1400 op
Instagram

