2 november 2020
Nu spreiding van onze bezoekers nog meer gewenst is, is private shopping een prachtige eenvoudige tool voor
alle retailers. De Bossche Winter zal als platform helpen dit bij een grote groep (potentiële) klanten dit kenbaar te
maken.
Organiseer je als onderneming iets anders bv een workshop maak dit bekend bij de Bossche Winter
(www.debosschewinter.nl) zodat zij kunnen helpen bij de communicatie of ticketing of aanvraag vergunning. De
site gaat op 13 november bij de start van de Bossche Winter live. Het zou mooi zijn als er ook initiatieven vanuit
de retail opstaan!
Het is leuk als men ideeën heeft, maar om mee te doen aan de Bossche winter is het belangrijk om als
ondernemer met een zo concreet mogelijk plan te komen. Zo is de Kerkstraat bezig met een braderie op 20, 21
en 22 december waar natuurlijk meerdere straten mogen aansluiten. De Bossche Winter kan dan helpen met de
vergunning en promotie. Verder staat er een muizenbingo in de steigers en heeft ook het Minderbroedersplein al
ver gevorderde plannen.
Bijgaand een uitleg en een formulier voor het private shoppingarrangement dat je kunt invullen zodat dit ook
gedeeld kan worden in de app/website. Natuurlijk zal er ook op social-media aandacht aan worden gegeven.
Mochten jullie meer info willen please contact me of stuur een mail naar info@soch.nl
Hartelijke groet, Christel Holweg

Private Shopping De Bossche Winter
Nodig je klanten uit voor een veilige, volledige en exclusieve winkelervaring
Zet de deuren van jouw winkel wagenwijd open voor een besloten
winkelmoment op het moment dat jij het wil. Met Private Shopping tijdens De
Bossche Winter komen klanten op gereserveerde momenten naar je toe voor
een bijzondere winkelervaring.
De gedachte achter private shopping is om gedurende De Bossche Winter
klanten in je onderneming (winkel) te ontvangen, waarbij zij zaak volledig tot
zichzelf hebben. Deze groep bestaat uit het maximaal aantal toegestane
klanten volgens de richtlijnen van de overheid.
Samen met je huishouden een nieuwe garderobe aanschaffen, kerstinkopen
met je beste vriendinnen of persoonlijk advies voor een bijzondere aankoop:
Met een op voorhand gereserveerd exclusief winkelmoment word je als klant op je wenken bediend.
Reserveer een tijdslot via het ticketsysteem van De Bossche Winter, en dan met name op onconventionele
winkeltijden.
Private Shopping:

-

Meer spreiding van klanten over tijdstippen (dus ook op dinsdagochtend tov zaterdagmiddag), waardoor je
verzekerd bent van klandizie op het moment dat jij het wil plannen.

-

Wanneer een klant de winkel op afspraak voor zichzelf heeft, ben je als ondernemer in de gelegenheid tot
meer persoonlijk advies.

-

Meer omzet voor de ondernemer – de klant is tenslotte een VIP gast en daardoor eerder geneigd om tot
aankopen over te gaan

-

Reserveren van een winkelmoment eenvoudig en persoonlijk via reserveringssysteem De Bossche Winter.

-

Bij gebruik van ticketsysteem De Bossche Winter worden klanten uitgenodigd voor de ticketapp van Close,
waarbij in de berichtenflow ook interactie (en dus mogelijke upselling mogelijk is)

-

Klanten kunnen cadeaus ook ingepakt thuis laten bezorgen (optioneel, indien gewenst op eigen initiatief)

-

Je bent onderdeel van De Bossche Winter, dus ook zichtbaar op o.a. onze website.

In bijgevoegd bestand vind je het formulier met het overzicht om jouw reserveringssysteem voor Private Shopping
te realiseren. Samen maken we De Bossche Winter.

Ticket Creatie Private Shopping
Beste partner,
Door dit formulier in te vullen kunnen wij jullie reserveringsticket aanmaken en aanbieden tijdens de Bossche
Winter voor Private Shopping.
Naam onderneming:
Korte beschrijving (max 140 characters) :
Lange beschrijving (max 600 characters)(niet verplicht) :
Locatie :
Tijdslots (welke tijden wil je je reserveerbaar maken voor private shopping (maand-dag-tijd) :
Aanvullende informatie (rolstoel toegankelijk, parkeren, huisdieren etc.) :
Wat is inbegrepen bij de prijs van het ticket? :
Is er iets niet inbegrepen, waar de gast van moet weten? :
Maximale capaciteit (houd hierbij rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM) :
Uiterlijke reserveringsdatum (in dag / uur vooraf) > tot hoeveel tijd voorafgaand aan de reservering kan er
gereserveerd worden? :
Wat is het annuleringsbeleid als er iemand toch zijn ticket wil annuleren?

We willen jullie vragen om foto’s van hoge kwaliteit mee te sturen welke we kunnen tonen op de website:
-

Foto’s moeten minimaal 1920 X 1080 PX zijn.

-

Foto’s mogen maximaal 4 MB zijn.

