NIEUWSBRIEF
Week 48
Winschoten, 29-11-2018
Beste medeondernemer,

Hierbij enige informatie over zaken die wij belangrijk vinden voor u en waarvan wij denken
dat die bijdragen tot verbetering en versterking van ons koopcentrum.

KERST ACTIVITEITEN EN RECLAME-CAMPAGNE
De Sint is nog niet het land uit of wij zijn al weer volop bezig met de voorbereidingen voor de
feestelijke kerstdagen. Naast de vele activiteiten die er worden georganiseerd gaat uw
Retail Club dit jaar voor het eerst samen met Dick en Bert van de NDC Mediagroep een
speciale KERSTKRANT uitbrengen.
We willen ook even onder de aandacht brengen dat dit soort reclame-uitingen alleen
mogelijk worden door middel van sponsoring!
NDC en de Retail Club dragen ieder een substantieel bedrag bij.
Door deze sponsoring zijn de tarieven voor u als winkelier voordelig en betaalbaar.
Met een oplage van circa 150.400 exemplaren zal deze speciale krant verschijnen in het
verspreidingsgebied Streekblad, Veendammer, Eemsbode, HS-krant en de Kanaalstreek.
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Wilt u graag meedoen aan deze RETAIL/NDC “KERST-SPECIAL 2018”
Stuur dan een mail naar info@retailwinschoten.nl of neem contact op met
NDC- Mediagroep telefoon Dick 06-15822943 of Bert 06-15822952

Aanmelden kan t/m donderdag 13 december 2018

KERSTSFEER IN DE BINNENSTAD
200 KERSTBOMEN
Donderdag 6 december plaatsen wij 200 kerstbomen in de binnenstad.
Zo brengen we de hele binnenstad in kerstsfeer!

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

