
Hey Vlogger! 

 

We hebben een leuke challenge voor je. Midas winkelcentrum bestaat 50 jaar en wij vinden het leuk 

als jij daar een vlog over maakt. De leukste inzending wint een GO PRO. Doe mee en laat ons de 

Midas door jouw ogen zien! 

Je vlog mag maximaal 3 minuten duren en moet het thema 50 jaar Midas laten zien. Je mag filmen 

door het hele winkelcentrum en we zien graag je favoriete winkel. Ook kun je gebruik maken van de 

vlog-spots en selfie-spots. 

Door het winkelcentrum en in het voormalig Rabopand hebben wij vlog- en selfiespots ingericht, 

deze zijn vrij te gebruiken tijdens openingstijden. Zo is er bijvoorbeeld een green screen room en een 

golden room! Extra leuk voor je vlog! Let wel op dat als je aan het filmen bent je de ondernemers en 

andere klanten niet stoort of lastig valt. Je mag altijd overleggen voordat je begint met filmen. 

Wij kunnen niet wachten om je video te zien! Maak het uniek, leuk en verrassend, laat ons Midas 

zien vanuit jouw perspectief. 

Hoe doe je mee? 

1. Je vlog omvat duidelijk de volgende onderdelen: 

- Midas 50 jaar   

- Jouw favoriete winkel in Midas winkelcentrum 

- Je hebt gebruik gemaakt van minimaal 1 aangeboden vlog- of selfie-spot. 

2. Je vlog mag maximaal 3 minuten duren.  

3. Je kunt je vlog op 3 manieren inzenden:  

- Stuur je video per mail (wetransfer) naar info@midaswinkelcentrum.nl 

- Post je video op instagram en gebruik #Midas50jaar 

- Upload je video op youtube voeg – Midas 50 jaar - toe aan de titel van je video. Stuur de 

link naar info@midaswinkelcentrum.nl 

4. De wedstrijd is open voor individuen. Kinderen onder de 16 jaar mogen meespelen met 

toestemming van hun ouders. 

5. De wedstrijd begint op 20 oktober en eindigt op 30 oktober. Inzendingen dienen uiterlijk 31 

oktober binnen te zijn. 

6. De winnaar wordt door Midas winkelcentrum via mail op de hoogte gebracht en bekend 

gemaakt 10 november. 

7. Ingezonden video’s mogen door Midaswinkelcentrum worden gebruikt voor social media. De 

winnende video zal ook worden uitgezonden op Siris. 

8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.  
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