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Beste Ondernemers en filiaalmanagers,
De laatste maand van het jaar…december!! laten we er met z’n allen een succesvolle
maand van maken. Dit kunnen we alleen samen; dus denk aan de extra
koopzondagen, de verlichting in uw etalage als u er voor kiest om op deze dagen niet
open te gaan, de versiering in uw etalage of rondom het winkelpand. In deze Snelpost
vindt u een aantal “handvatten” grijp ze, daar waar u ze kunt gebruiken en denk in het
belang van uw winkel en in het belang van de stad…Veel succes en een goede
december maand toegewenst.
OOG heeft afgelopen week de kerstbomen, voorzien van strikken, in de
winkelstraten laten plaatsen, een grote kerstman op het Kolveniershof en een
selfiebol op het Ganzepoortplein. De Horeca op de markt heeft ook weer flink
uitgepakt, heeft u het nog niet gezien? het is zeker een kijkje waard.
De koopzondag poster heeft u inmiddels ontvangen. U kunt de vakjes, met de data,
uitknippen/zwart maken indien u uw winkel op een bepaalde zondag niet opent.

Wat te doen met de maandagen?
Advies voor maandag 24 december: VANAF 10:00 uur open
Advies voor maandag 31 december: VANAF 10:00 uur open
De sluitingstijd voor deze twee maandagen kunt u zelf bepalen,
waarschijnlijk zullen er meerdere deuren iets eerder sluiten dan
normaal, misschien is het handig te overleggen met uw
straatcollega’s.
Aangezien alle zondagen nu koopzondagen kunnen zijn is er voor
de Decemberperiode verder niet meer gekozen voor extra
koopavonden.

Activiteiten begin 2019
De laatste week van december en de eerste week
van januari, is er weer een evenement gepland
onder de noemer….

“SALE IN DE BINNENSTAD”!!

Promotie voor dit evenement wordt gemaakt d.m.v. de reclameroute langs de
aanrijroutes in en rondom Goes. Rond kerst worden de winkelposters
rondgebracht.

RESTANTEN 3-DAAGSE ( 24, 25, 26 januari). Promotie d.m.v. de reclame
route. Inmiddels wel bij iedereen een bekend fenomeen. De laatste sale items
kunnen worden verkocht in de winkel of, voor liefhebbers van de winterse
buitenlucht, op straat (kraam huren bij Boogaard verhuur tel: 0113-216898)
WINTERKOOPJESMARKT (bij voldoende deelname) op 14 februari in de
GROTE KERK. Iedere winkel (uit Goes) is welkom voor deelname, wel of geen
OOG-lid. Echt de allerlaatste stuks kunnen worden verkocht op de
koopjesmarkt. Bij de consument is dit evenement de meest bekende plaats om
koopjes te scoren, dit kunnen artikelen zijn van uw huidige seizoen, afgelopen
seizoenen, winkeldochters voor de allerlaagste prijs of een leuke partij.
Info hierover volgt nog, maar wilt u al extra info, of opgeven voor deelname:
koterskinderkleding@gmail.com
Na deze sale periode zijn we weer toe aan een frisse winkel, gevuld met
nieuwe collectie in voorjaarskleuren en de vroege consument die de leukste,
eerste items komen scoren. Uiteraard kan dit ook weer op de zondag. De
koopzondagposter wordt begin januari rondgebracht, met daarop de zes
koopzondagen van het eerste halfjaar. Deze poster kan dus langere tijd blijven
hangen.

TOLVRIJE ZATERDAGEN: in 2019 zijn het er zeven!
26 januari, 23 februari en 13 april (museumweek)
31 augustus (extra tolvrije dag i.v.m. “75 jaar vrijheid”)
7 september (open monumentendag), 26 oktober, 23 november

Namens OOG, een goede verkoop
in de decembermaand toegewenst,
een hele fijne kerst en een gelukkig en succesvol 2019!

