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Beste Ondernemers en filiaalmanagers,
Halloween hebben we achter de rug (zie achterkant voor een foto overzicht) Een dikke pluim
voor de winkeliers die zich hebben ingezet om dit evenement tot een succes te maken. Mede door
jullie enthousiasme en inspanningen is de Halloween koopzondag een groot succes geworden!

Wat volgt? De agenda staat nog bol van activiteiten welke in de laatste weken van het jaar plaats
gaan vinden.
Zoals Black Friday!! Heeft u al nagedacht voor welke actie uw klanten naar de binnenstad komen?

Overzicht van de activiteiten gepland voor het laatste kwartaal van 2018
Intocht Sinterklaas op zaterdag 17 november
Black Friday-weekend 23 t/m 25 november
Kerstmarkt op 7 en 8 december
EXTRA KOOPZONDAGEN IN DECEMBER

Intocht Sinterklaas
17 November om 13:00 uur
De Sint en zijn gevolg zal de pakjesboot weer aanmeren
aan de Goese kade.
Wij kijken uit naar zijn komst en zijn vol verwachting in welke winkels hij zijn cadeaus gaat
kopen. Maak je winkel dus extra gezellig, de Sint ziet namelijk alles!

Black Friday weekend
3-daags evenement 23 t/m 25 nov !
EXTRA KOOPAVOND OP VRIJDAG
(FRIDAY)
OOG ZORGT VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN EN PROMOTIE!! Zoals de

reclameroute (borden langs de weg) en het hele weekend (dus ook de koopzondag)
zijn er dansers in mooie kostuums (Body Action) actief om het evenement te
promoten in de binnenstad met muziek, dans en licht!
Bovenkleding, schoenen, parfum/eau de toilette, beautyproducten/make-up,
computers/laptops en speelgoed zijn de meest populaire producten voor Black
Friday fans, maar iedere ondernemer kan inspelen op dit thema.
Je kunt denken aan:
“Vroege vogel” korting, open je winkel extra vroeg voor extra korting..
“Hoge korting” geven aan eerste leveringen uit het lopende seizoen.
Zogenaamde “slowmovers” een zetje geven door er een “eyecatcher” van te
maken met een aantrekkelijk kortingspercentage.
“Klantentrekkers” b.v. van een bepaalt merk of artikel en hier een actie of
activiteit omheen bedenken…

Pietenweekend! 1en 2 December.
Op zaterdag 1 December komt de pietenschool naar Goes met allerlei diverse
en leuke activiteiten.
koopzondag 2 December zijn er allerlei muzikale pieten die de binnenstad van
gezelligheid voorzien.

IJsbaan
Van 7 december t/m 6 januari kan er geschaatst worden op de ijsbaan op de
Grote Markt
De horeca van de Grote Markt zorgt weer voor een sfeervolle aankleding.

Kerstbomen in de winkelstraten
In de eerste week van december zullen de kerstbomen weer geplaatst worden in de
winkelstraten. De kerstbomen worden voorzien van een witte sneeuwlaag en rode strikken.
Op het Kolveniershof wordt er in de week van de kerstmarkt een levensgrote kerstman
geplaatst en het Ganzepoortplein wordt voorzien van een “selfie kerstfiguur”
(Winkelend publiek kan in het kerstfiguur gaan staan voor een fotomoment)

Extra koopzondagen in December
Naast de gebruikelijke koopzondag op het eind van de maand, hebben we in december een
aantal extra koopzondagen.
We ontwikkelen een speciale koopzondag-poster voor december, waarbij u duidelijk kunt
aangeven wélke koopzondagen uw winkel open is.
Gelukkig is de discussie, welke koopzondag open, verleden tijd!! Alle zondagen in December
worden op de poster vermeld.
Let op!
Bijna alle koopzondagen in de Decembermaand worden voorzien van extra sfeervolle
activiteiten.
Maar uiteraard geldt, de binnenstad leeft als alle winkels geopend zullen zijn!
Koopzondagen in December
2 December: Pietenzondag
9 December: ijsbaan is geopend
16 December: muziek in de winkelstraten
23 December: muziek in de winkelstraten
30 December: waarschijnlijk Sale in de stad met veel bezoekers

Openingstijden op maandag 23 en 31 december
OOG adviseert, vanwege de drukte rond de feestdagen in ons Goes, om de winkels op
maandag 23 en 31 december om 10:00 uur te openen.

Overzicht Halloween koopzondag 2018

