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Wat doen wij?
Woensdagmarkten:
De Woensdagmarkten hebben al een historie van ruim 45 jaar.
Deze evenementen vinden acht woensdagen per jaar plaats in de
maanden juli en augustus op het beroemde Hoornse winkelrondje.
De wekelijks terugkerende themamarkt bestaat uit aanbieders
met antiek, curiosa, brocante, kunst, boeken en huisvlijt.
Daarnaast kent iedere woensdag een ander thema,
gericht op verschillende doelgroepen.
Proef & Ontdek Mooi Hoorn:
Dit is een bijzondere manier om ondernemend Hoorn te leren
kennen. De bezoeker krijgt een linnen tas, een wandelroute en
een set ansichtkaarten met een aantal aanbiedingen van ondernemers. Tijdens het lopen van de route komt de bezoeker
langs de deelnemende bedrijven.
Koopzondagen:
Deze zondagen worden aangevuld en versterkt met diverse
evenementen en een aantal markten. Dit trekt enorm veel
bezoekers naar de binnenstad. De laatste zondag van september
is er de inmiddels traditionele paardenmarkt op de Veemarkt.
Klein begonnen met zo’n 40 paarden en ponies mag de Hoornse
Paardenmarkt zich nu verheugen op een kleine 200 paarden
met recordaantallen bezoekers!
(Thema)markten:
Een boekenmarkt, een kunstmarkt, een brocantemarkt,
een nautische markt, een hobbymarkt of gewoon een gezellige
(avond)braderie? Eventueel aangekleed met passend entertainment en het onontbeerlijke PR-traject. Het komt uiteindelijk
neer op het hebben van de juiste relaties.
Westfriese Waterweken:
Een gemeentegrenzen overstijgend evenement. In samenwerking
met de Provincie Noord-Holland vinden in augustus in de steden

Hoorn, Enkhuizen en Medemblik de Westfriese Waterweken plaats.
In Hoorn zijn wij verantwoordelijk voor het complete evenement.
Dit houdt in dat wij komen met het concept, de bijbehorende
begroting en een PR-voorstel. Daarna organiseren, coördineren
en voeren wij het volledige programma uit.
Paardenevenementen:
Wij organiseren in opdracht van Stichting Het Paard de Hoornse
Paardendagen. De Hoornse ponydag is landelijk bekend, zo´n
150 ponies met hun baasjes doen mee aan diverse keuringen,
spelletjes, een spectaculaire verkleedshow en de openlucht
ponylunch. De Dag van het Paard kenmerkt zich door het
ringsteken voor authentieke aanspanningen en wedstrijden
schoonrijden met imposante tuigpaarden.
Artiestenbemiddeling:
Regelmatig zetten wij artiesten in. Ook hier beschikken wij over
een uitgebreid netwerk. Voor alle gelegenheden en activiteiten
kunnen wij passend entertainment verzorgen.
Promotie:
Het op de juiste manier promoten van een evenement is een
vaak onderschatte bezigheid. Een PR-traject is meer dan het
rondmailen van een persbericht.
Doelgroepbepaling, bereikbaarheidsonderzoek en een uiteindelijk
PR plan vormt onze werkwijze. Daarna benaderen wij de potentiële bezoeker door het strategisch plaatsen van advertenties,
het benaderen van de regionale media en het verspreiden
van posters en flyers. Ook de redactie en het drukwerk
kunnen wij verzorgen.
Management:
Wij kunnen nog een stap verder gaan, wij kunnen uw gehele
promotieprogramma voor u managen. Uiteraard gebeurt dit
in goed en structureel overleg. Wij kunnen een jaarplanning
met bijbehorende begroting voor u maken. Budgetbewaking,
structurele promotie en duidelijke communicatie richting
uw achterban zijn bij ons in goede handen.

Wie zijn wij?
Wij zijn een evenementen- en organisatiebureau wat is gespecialiseerd in de
promotie van binnensteden en winkelcentra. Wij bedenken en organiseren hele
grote en ook meer bescheiden publieksevenementen en promotionele acties.
Onze kracht ligt in onze jarenlange ervaring, creativiteit en flexibiliteit. Loyaliteit en
duidelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Wij beschikken over een gigantisch
netwerk waardoor wij u zeer zeker van dienst kunnen zijn.
Hieronder treft u een greep uit onze activiteiten. Bent u benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen? Nodig ons dan eens uit voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek!
Hoogachtend,
Edith Hartog

Referenties en
opdrachtgevers
Binnenstadsmanagement Hoorn (BSM)
bureaucoördinator, PR functionaris,
organisator van de koopzondagen,
nachtmarkt, woensdagmarkten
(Clowntjesdag, Howdy Hoorn!, Moet je
eens Hoorn, Creatief Hoorn, Hoorn for Kids,
Sportief Hoorn, Hoorn op Rolletjes,
Nostalgisch Hoorn), Proef & Ontdek
Mooi Hoorn, paardenmarkt en diverse
andere markten en evenementen.
Gemeente Hoorn Waterweek Hoorn,
binnenstadstuinfair, entertainment bij
verschillende gelegenheden.
Stichting Hoornse Haven Aqua Hoorn
Van Soelen Communicatie Adviseurs
Intocht Sint Nicolaas, uitvoering van
diverse evenementen.

Stichting Het Paard Hoorn Ponydag,
Ringsteken en Dag van het Paard
Gemeente Andijk Jaarmarkt en
nachtmarkt
Gemeente Medemblik Waterweek
Medemblik Culinair aan de Kade,
Drakenbootrace en avondmarkt.
Nautische markt
STEM (Stichting Evenementen
Medemblik) + MEVO
(ondernemersvereniging Medemblik)
Romantische markten, nachtmarkt
Winkelhart Enkhuizen Paasmarkt,
Zomerse Zondagen, nachtmarkt en
kerstmarkt.
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