De havenkrant Gent’ gemist bij 'De Gentenaar'? Lees
hem vanaf nu online!
Iedereen supporter van de haven van Gent. Onder dat motto lanceerde het Havenbedrijf Gent
op dinsdag 26 februari ‘De havenkrant Gent’, een bijlage van 8 pagina’s bij ‘De Gentenaar’.
Met deze havenkrant wil het Havenbedrijf de haven promoten en zo het maatschappelijk
draagvlak versterken. De doelgroep omvat niet enkel de belanghebbenden van de haven, maar
de volledige bevolking in de Gentse regio. De papieren versie van de havenkrant gemist?
Geen nood, de krant is nu elektronisch terug te vinden op de website.
Vier maal per jaar, drie jaar lang
Om de naamsbekendheid van de haven te vergroten, verschijnt vier maal per jaar in opdracht
van het Havenbedrijf Gent ‘De havenkrant Gent’. Het Havenbedrijf sloot daarvoor een
overeenkomst met Corelio (uitgever van o.a. de krant ‘De Gentenaar’/’Het Nieuwsblad’) en
dit voor drie jaar. De havenkrant zit als bijlage bij ‘De Gentenaar’ en telt 8 pagina’s. Hiermee
wordt de Gentse haven extra in de kijker gezet. De bijlage vindt u terug op volgende
webpagina: www.havengent.be .
Eerste editie
De allereerste havenkrant van 26 februari begint met het verhaal van de familie Vannevel. Zij
leerden de haven van Gent kennen tijdens een gratis rondvaart en de twee kinderen zijn alvast
vurige supporters. Verder worden de overslagcijfers van 2012 onder de loep genomen. De
Gentse haven houdt goed stand ondanks de economische crisis en een vergelijking met andere
West-Europese havens wordt gemaakt.
Extra aandacht is er voor de Jobbeurs die plaatsvindt op zaterdag 2 maart. Havenaalmoezenier
André Quintelier doet ook zijn verhaal en een creatieve noot van de Arteveldehogeschool sluit
de krant af. ‘De havenkrant Gent’ laat u dus kennis maken met de Gentse haven, door tekst
maar zeker ook door vele beelden.
Wedstrijd
U kunt ook deelnemen aan een wedstrijd om een luxueus diner aan boord van het havenjacht
te winnen. Zo leert u de haven van op het water kennen terwijl u aan het genieten bent van
een lekkere maaltijd. Meedoen kan door in te schrijven voor 31 maart via volgende link:
www.havengent.be/havenkrant.

