INFORMATIE PARTNERS

2018

DE MANIER OM MET JE BEDRIJF, LANGDURIGE EN GERICHTE
EXPOSURE TE KRIJGEN, TIJDENS HET GEZELLIGSTE EVENEMENT
VAN HET JAAR.

RUIM

30.000
BEZOEKERS

PARTNERPAKKET

De Kerstman

De grootste
Kerstmarkt van
Alkmaar en omstreken!
In de prachtstad Alkmaar wordt ook dit jaar weer een gezellige
kerstmarkt georganiseerd. Op de plek van de Kaasmarkt wordt het

•

Één van de twee hoofdsponsoren van de Kerstmarkt Alkmaar

•

Naam en logo vermelding boven 4 ingangen van de Kerstmarkt Alkmaar

•

Prominente logovermelding op alle promotiematerialen en advertenties van Kerstmarkt Alkmaar

•

Mogelijkheid tot vertonen filmpje of informatie over uw bedrijf op LED Scherm tijdens Kerstmarkt Alkmaar

•

Vermelding op social media

•

Prominente logovermelding op www.kerstmarktalkmaar.nl

•

Munten ter waarde van €500 te besteden op de Kerstmarkt Alkmaar

•

Uitnodiging voor partnerborrel

€ 5.000,-*
PARTNERPAKKET

DATUM & TIJD
Donderdag 20 december 2018

Kerstpakket onder de boom
•

Logovermelding op alle promotiematerialen en advertenties van Kerstmarkt Alkmaar

•

Informatie over jouw bedrijf op het LED Scherm tijdens Kerstmarkt Alkmaar

•

Vermelding op social media

10.00-20.00 uur

•

Logovermelding op de “Vrienden van de Kerstmarkt” banner

•

Logovermelding op www.kerstmarktalkmaar.nl

is daarom een uitstekend uitje voor het hele gezin, maar ook

Zaterdag 22 december 2018

•

Munten ter waarde van €125 te besteden op de Kerstmarkt Alkmaar

geschikt voor romantisch tripje voor twee of juist als uitstapje

10.00-18.00 uur

•

Uitnodiging voor partnerborrel

Waagplein omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt. De Kerstmarkt
Alkmaar vindt plaats van donderdag 13 t/m zondag 16 december
2018.
De Kerstmarkt Alkmaar is amusement voor jong en oud. Het

voor een hele vriendengroep. Voor iedereen is er wel iets te zien,
te doen en te proeven.

10.00-20.00 uur
Vrijdag 21 december 2018

€ 1.250,-*

Zondag 23 december 2018
10.00-18.00 uur

PARTNERPAKKET

Wil je jouw bedrijf aan een breed publiek presenteren? De

Cadeautje onder de boom

Kerstmarkt Alkmaar trok afgelopen jaar ruim 30.000 bezoekers
en verwacht dit jaar dit aantal te kunnen overtreffen. Daarmee

•

Informatie over jouw bedrijf op het LED Scherm tijdens Kerstmarkt Alkmaar

is de Kerstmarkt Alkmaar de grootste Kerstmarkt uit Alkmaar en

•

Vermelding op social media

•

Logovermelding op de “Vrienden van de Kerstmarkt” banner

Alkmaar Centrum:

•

Logovermelding op www.kerstmarktalkmaar.nl

Waagplein

•

Uitnodiging voor partnerborrel

omstreken.
De Kerstmarkt in Alkmaar kan niet bestaan zonder steun van bedrijven
en de gemeente. We hopen daarom te kunnen rekenen op uw steun.

LOCATIE

PARTNERPAKKET

Redenen om partner te worden van de Kerstmarkt Alkmaar:
•

Minimaal 30.000 bezoekers krijgen jouw bedrijfsnaam onder ogen.

•

Via social media worden minimaal 500.000 mensen bereikt.

•

De Kerstmarkt is een breed gedragen evenement.

•

Exposure in het centrum van Alkmaar in de drukste en gezelligste tijd van het jaar.

€ 500,-*

Vriend van de Kerstmarkt
•

Logovermelding op de “Vrienden van de Kerstmarkt” banner

•

Logovermelding op www.kerstmarktalkmaar.nl

•

Vermelding op social media

•

Uitnodiging voor partnerborrel

* Alle genoemde bedragen zijn excl BTW.

€ 100,-*

WAT DOEN WIJ AAN
PROMOTIE VOOR
DE KERSTMARKT
ALKMAAR?

•

Via social media bereiken wij ruim 500.000 personen uit
Alkmaar en omgeving

•

Middels lichtreclame op de toegangswegen van Alkmaar
kondigen we de Kerstmarkt Alkmaar aan.

•

Diverse artikelen in regionale weekbladen en in het Noord
Hollands Dagblad.

•

Diverse betaalde advertenties in regionale weekbladen en in
het Noord Hollands Dagblad.

•

Op banners in en rondom het centrum van Alkmaar wordt de
Kerstmarkt aangekondigd.

•

Middels posters in horeca en winkels wordt de Kerstmarkt
Alkmaar bekend gemaakt.

MEER INFORMATIE KERSTMARKT ALKMAAR
N eem contact met ons op om een samenwerking te bespreken zodat we weer kunnen
genieten van een gezellige en drukbezochte Kerstmarkt.
Zomaar Events | Gounodstraat 10 | 1817 JH | Alkmaar |
T. 072 220 4510 | info@kerstmarktalkmaar.nl
www.kerstmarktalkmaar.nl

