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”Wees wereldburger, leer de taal van je buren©"
Ter herinnering: Promotieacties bij de zilveren 25ste editie
•

Elke deelnemende school ontvangt één gratis filmticket per begonnen schijf van
20 inschrijvingen mits een minimum van tien.

•

Alle deelnemers krijgen als gadget het bekende Olyfran-latje met logo van de
25ste editie! Het wordt zeker een collector’s item!

•

Achtenzestig collega’s die zich registreerden als plaatselijk coördinator (PC) vóór
1 december, ontvingen een gratis filmticket.

•

Met de “Vraag van de Maand” kun je ook deze maand vijf filmtickets winnen.
Het is de voorlaatste keer: dus zeker eens proberen!

•

Op You Tube staan ondertussen acht filmpjes. Bijzonder leuk! Zeker eens gaan
kijken naar de producten van creatieve jongeren. Eentje heeft al meer dan 2000
bezoekers! Het filmpje dat op de avond van de mondelinge proeven (18 april) het
meeste bezoekers telt, krijgt 20 filmtickets, het tweede meest krijgt nog tien
gratis filmtickets.

•

Het speciale feestlogo (zie hierboven) kunt u vrij afhalen van de olyfran-site en
overal gebruiken voor uw promotie.

•

En bent u ook al fan van Olyfran of vriend van OLYFRANIX op FACEBOOK? Er zijn
al heel wat fans en ook vrienden.

•
•

En verder om af te halen van de Olyfran-site:
het speciale feestlogo van de 25ste editie, de acht Olyfranix mascottes, de flyer
“Olyfran for Life”, wallpapers voor gsm, picbadges, het filmpje “25 jaar Vlaamse
Olympiade van het Frans”
Vandaag al 113 PC’s en 740 deelnemers geregistreerd!

Speciale prijzen bij deze 25ste zilveren editie:
Enkele sponsors doen een bijzondere inspanning om deze 25ste editie kleur te geven.

•
•
•
•
•

De NMBS zorgt voor een bijzonder leuk geschenk voor elke finalist-laureaat en 2 x
2 Interrailtickets voor twee toplaureaten.
Interculturalis vzw zorgt voor vijf luchtballonvaarten.
De uitgeverij Deboeck bezorgde ons enkele bijzonder waardevolle
naslagwerken.
De Organisation Internationale de la Francophonie schonk een 200-tal
gadgets en boeken, dit laatste voor de schoolpakketten.
De Zwitserse ambassade stelde zestig boeken over Zwitserland ter beschikking.

Met vriendelijke groeten,
Het Olyfran-Vlaanderen Team
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