Laat dit niet lopen: meedoen kost bijna niets…

Goes op zijn kop tijdens de allereerste
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We gaan de straat op! Van 3 tot en met 5 augustus verruilen we de restantendriedaagse
voor Streetsale Goes. Dit nieuwe koopevenement combineert aantrekkelijke koopjes,
aanbiedingen en specialiteiten van winkels met leuke activiteiten zoals straattheater,
muziek en kinderattracties.
Onveranderd zijn de kramen voor de winkels die een gezellige braderiesfeer met zich
meebrengen. Nieuw zijn extra activiteiten die van Streetsale een écht evenement maken. Zo ontstaat voor bezoekers een aantrekkelijk mix van shoppen, genieten van eten
en drinken en entertainment. Daarnaast nodigen we iedereen uit om eigen activiteiten
toe te voegen. Dit kan per winkel, maar bijvoorbeeld ook per straat.
Naast trouwe bezoekers uit de regio, is Streetsale een leuk (mid)dagje uit voor de vele
toeristen die deze vakantieperiode in Zeeland vertoeven. U mag rekenen op intensieve
promotie bij deze doelgroep.
WAAROM MEEDOEN?
Door de promotie en extra activiteiten enthousiasmeren we zoveel mogelijk mensen om
een bezoek aan Goes te brengen. Elke bezoeker aan Streetsale passeert uw kraam,
terwijl ze anders wellicht uw winkel niet binnenkomen. Streetsale levert dus meer klantcontacten en daarmee concrete verkoopkansen op. U kunt uw aanbiedingen direct
vanuit de kraam verkopen of klanten verleiden om bij u binnen te kijken. Tip: een kleine
klantenactie kan al heel goed werken!

3/4/5 Augustus.
STREET SALE.
Een evenement waarbij enthousiaste winkeliers hun restanten, aanbiedingen
en specialiteiten gaan verkopen. Gecombineerd met streettheater, musicparade en verschillende bezienswaardigheden!
Meer informatie? Kijk op www.goesisgoes.nl

SAMENWERKEN AAN SUCCES
Winkels en horeca in de Goese binnenstad zijn een kei in het samenwerken bij evenementen. Doordat iedereen een klein en eigen steentje bijdraagt heeft Goes al jarenlang succesvolle evenementen die graag en goedbezocht zijn. Denk bijvoorbeeld aan
Vriendinnendagen, Goes Kinderstad en Goes Modestad. Ook Streetsale is een initiatief dat aantrekkelijker wordt naarmate wij ondernemers de handen meer ineen slaan.
Dus we roepen iedereen op: doe mee, maak Streetsale tot een succes en profiteer
mee van dat succes!

MEER WETEN?
Hieronder zetten we alle praktische informatie voor u op een rij. Mocht u toch nog vragen
hebben of bijvoorbeeld even willen overleggen over een idee voor een actie, dan kunt u
contact opnemen met de contactpersonen:
Danny Borremans (0113-269005 - daj.borremans@gmail.com)
Ronald Saaman (0113-233483).
KRAMEN
Kramen zijn bij dit evenement natuurlijk uiteraard geschikt voor aanbiedingen en
demonstraties. Als je onverhoopt geen kraam kunt bemannen dan kun je wel een kraam
plaatsen en bijvoorbeeld decoratief vullen. Dit geeft niet alleen Streetsale een aantrekkelijk
aanzicht, maar verleidt passanten ook uw winkel binnen te komen! In principe zijn de enige
kosten voor deelname aan dit evenement het huren van een kraam. Alle promotie en extra
activiteiten worden verzorgd en aangeboden door OOG.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kramen kunnen gehuurd worden voor 3 dagen (niet per dag)
de grote kraam (4 meter breed) kost dan 40 euro per kraam
de kleine kraam (3 meter breed) kost dan 50 euro per kraam (is helaas iets duurder)
bij smallere straten moet rekening gehouden worden met doorgang voor hulpvoertuigen.
bestellen via Boogaardverhuur: 0112-216898 of via de mail info@boogaardverhuur.com
bestel uw kraam op tijd, dat voorkomt teleurstellingen, het liefst ‘per omgaande’
vermeld daarbij duidelijk uw bedrijfsnaam en winkeladres
vermeld ook het aantal gewenste kramen
vermeld eventueel uw voorkeur voor een kleinere kraam van 3.00 x 0.80
vermeld ook dat het “deelname StreetSale” betreft.
facturering wordt gedaan door Boogaard

ALTERNATIEVE LOCATIES:
•
als het niet lukt om voor de eigen winkel een kraam te plaatsen dan willen we 		
zoeken naar een alternatieve locatie, zoals bij een leegstaande winkel in de
buurt. Maar we willen ook het Kerkplein gebruiken als een locatie voor het plaatsen
van kramen.
•
neem dan tijdig contact op met
Danny Borremans,
Den Boer Schoenen,
Lange Kerkstraat 31
0113-269005 daj.borremans@gmail.com

OPENINGSTIJDEN
•
op donderdag 3 augustus is er de reguliere koopavond, dus open tot 21.00 uur
•
dringend verzoek om tussen 18.00 en 19.00 uur geopend te blijven, zodat de aan
wezige bezoekers, waaronder hopelijk ook veel toeristen niet geconfronteerd wor
den met gesloten winkels op dat moment.
•
op vrijdag 4 augustus adviseren we om tot 19.00 uur geopend te blijven.
•
op zaterdag 5 augustus is de reguliere sluitingstijd 17.00 uur, maar bij
doorlopende drukte adviseren we om de sluitingstijd te verleggen naar 18.00 uur.
PROMOTIE
StreetSale wordt grootschalig en op meerdere manieren gepromoot, door middel van advertenties in de Bevelander en in het toeristen informatiemagazine de Badkoerier die bij alle
VVV’s en o.a. campings gratis word verspreid (regio Midden Zeeland, Schouwen en Goeree-Overflakkee). Verder ook via reclameborden langs de weg in Goes en Noord-Beveland.
Via Goesisgoes wordt StreetSale ook gepromoot via de website en Facebook. Uiteraard
wordt ook de winkelposter op A3-formaat rondgedeeld.
STRAATACTIVITEITEN
Tijdens Vriendinnendag, Kinderstad en Goes Modestad zijn een aantal straten actief met
aanvullende straatactivititeiten of leuke straatacties. Ook StreetSale leent zich er voor om
je als straat extra te profileren.
ADRESSENLIJSTJE
KRAMEN:
Boogaard-verhuur
0113-216898
info@boogaardverhuur.com
STREETSALE COÖRDINATIE:
Er is een werkgroep “STREETSALE” met de collega’s Danny (Den Boer Schoenen), Ria
(MARIA-RIA), Monique (Soit) en Diana (Avalon).
AANSPREEKPUNT:
Danny Borremans, Den Boer Schoenen
Lange Kerkstraat 31
0113-269005
daj.borremans@gmail.com

Ronald Saaman, koffiehuis ’t Geveltje
Kreukelmarkt
0113-233483

Ontwerp www.artgoes.nl

