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Beste medeondernemer,
De voorbereidingen voor Black Friday zijn in volle gang.
De reclamecampagne loopt op volle toeren. Er doen veel ondernemers mee aan de campagne.
Wil jij ook meedoen bel dan met Dick of Bert van de NDC mediagroep .
Iedere ondernemer kan meedoen!
Adverteren is niet verplicht!
Maak in je eigen winkel een presentatie waar je een SUPER aanbieding presenteert. Je bent dus niet
verplicht om mee te doen met onze (hele voordelige*) advertentiecampagne.
Het gaat erom dat Winschoten totaal in de Black Friday modus staat.
Als we allemaal op onze eigen manier meedoen wordt de campagne alleen maar sterker.

BLACK FRIDAY
Persbericht:

Koopspektakel tijdens Black Friday Winschoten

WINSCHOTEN – De detailhandel verwacht enorme drukte tijdens Black Friday. Dit is
de dag waarop winkels stunten met flinke kortingen en aanbiedingen.
Het fenomeen is overgewaaid uit de Verenigde Staten en lijkt een traditie te worden, ook in
Winschoten. Black Friday is bedoeld om een vliegende start te geven aan de feestmaand met als
hoogtepunten het Sinterklaasfeest en Kerstmis.

Winkeliers doen deze editie, dit jaar op vrijdag 23 november, massaal mee. “Wij verwachten dan ook
dat consumenten dit jaar blij verrast worden met geweldige aanbiedingen” zegt Pascal Meinders van
Retailclub Winschoten.
Om mensen nog extra de kans te geven hun inkopen te doen, zijn de winkels in Winschoten ook
zondag 25 november en zondag 2 december open.

*een héél erg voordelig tarief per kwart pagina als u zorgt voor een spetterende aanbieding.
Per kwart pagina betaald u slechts € 150,- excl.btw.
Voor 4 aanbiedingen betaald u dus slechts € 600,- (= 1 hele pagina).
Oplage Streekblad 32.200 exemplaren.
De advertentiepagina`s worden online gezet in het gebied van het streekblad.
De campagne wordt ondersteund door advertenties en redactie/foto vooraf in het streekblad,
reclame op het LED-Scherm bij de Reclamemast, en via FACEBOOK.
Elke deelnemer krijgt een raamposter en black Friday labels.

Voorbeeld van de pagina`s:

200 KERSTBOMEN
Wij zijn inmiddels ook bezig met de vergunningaanvraag voor het plaatsen
van 200 kerstbomen in de binnenstad. Het is de bedoeling om deze bomen
vanaf 6 december te plaatsen.

Heb jij zelf een idee of onderwerp voor deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar:
info@retailwinschoten.nl
Dat adres en onze telefoon staan uiteraard ook open voor al uw vragen en ideeën over zaken
die uw en daarmee ook onze belangen raken of kunnen raken.
Met vriendelijke groet,
Chris de Raaf
Retail club Winschoten
E info@retailwinschoten.nl
M 06 51 58 59 53

