Aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum
’s-Hertogenbosch 2019
Voor bedragen tot € 2.500,00

Het aanvraagformulier dient digitaal ingediend te worden bij het secretariaat van Stichting
Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch
T.a.v. het bestuur van de Stichting (info@soch.nl )
Alleen volledige ingevuld en digitale aanvragen die minimaal 5 dagen voor de
bestuursvergadering zijn ontvangen (zie www.soch.nl voor de data) worden binnen 30 dagen in
behandeling genomen
:
:

Naam project
Naam aanvrager

Fashion Event Arena Den Bosch
Winkeliersvereniging Winkelcentrum Arena

In te vullen door secretariaat Ondernemersfonds Centrum ’s-Hertogenbosch:
Datum van ontvangst:
:
Projectnummer: 2019/
1. Algemene informatie:
Naam project
Naam collectief
Naam aanvrager
Adres / plaats aanvrager
IBAN nummer
Projectleider
E-mailadres projectleider

:
:
:
:
:
:
:

Fashion Event Arena
Ondernemersvereniging Arena Den Bosch
Marilou Jens
Burgemeester Loeffplein 70, 5211 RX 's-Hertogenbosch
tnv

Marilou Jens telefoon 06-44643306
m.jens@events2move.nl

2. Project
Op zaterdag 30 maart wordt er door 12 modezaken uit de Arena en in
de STOA, fashion op de kaart gezet in Den Bosch. Tijdens deze
middag zullen de Arena modewinkels hun nieuwe collectie aan het
publiek showen en daarnaast zal er voor de consument op het gebied
van mode, fashion en lifestyle van alles te doen, te proeven en te
zien zijn. Op de catwalk boven bij de entree van de Arena zullen er
diverse modeshows plaatsvinden. De gehele middag genieten
bezoekers van lokale fashion gepresenteeerd door modellen, dans
en muziek. Bovendien volgt ook nog een fashion parade met alle
modellen, waarbij elke winkel vertegenwoordigd wordt door een
model. Bezoekers ontvangen een blijvende foto herinnering bij de
fashion spiegel waarvoor zij plaatskunnen nemen met het Arena logo
als branding. De foto krijgt de consument direct mee en daarnaast is
de digitale versie een perfect communicatiemiddel om te gebruiken
voor de diverse sociale media.
Omschrijving project

:

Naast de modeshows deze dag, zullen er diverse fashion activiteiten
te zien en te doen zijn in de Arena. Zo kan de consument een aantal
keren een mooi shoptegoed winnen en onder begeleiding van een
personal shopper deze dag in de Arena aan laten kleden. Deze
winnaars zullen ook meelopen met het fashion event op de catwalk
met hun nieuw gewonnen kledingset. De winnaars zullen ad random
voor aanvang van elke modeshow worden geselecteerd door middel
van een shoptas met Arena logo waarin aanbiedingen van
deelnemende winkels zitten, welke door hostesses aan de
consumenten worden uitgedeeld. Om ook de inwendige mens te
verwennen, zullen er hostesses tussen de shows door rondlopen met
lekkere hapjes van plaatselijke ondernemers, waarbij het
worstenbroodje uiteraard niet mag ontbreken. De consument kan een
make over krijgen aan het lifestyle terras bij de nagelstyliste, visagiste
en hairstyling. Kortom een heerlijke verwendag voor de consument!
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Aansluiting vinden bij de stad, de Arena in Den Bosch in the picture
zetten. Het Fashion Event zal via diverse communicatiemiddelen
worden gecommuniceerd.
Aanleiding/doelstelling

:

Behoefte/vraagstelling

:

Projectteam

:

Partners in het project

:

Meer cohesie binnen de Arena en STOA creeeren door een grote
centrale mode activiteit te organiseren. Daarnaast de consument
kennis laten maken met de nieuwe zomercollectie en Winkelcentrum
Arena bij de consument positief belichten.
Events2movE iov Ondernemersvereniging Arena Den Bosch,
daarnaast een prettige samenwerking met alle fashionwinkels in de
STOA en de Arena.
12 Fashionwinkels winkelcentrum Arena / STOA

3. Kosten
Totaal projectkosten
:
Is de aanvrager btw:
plichtig m.b.t. dit project?

€ 8.000,00
incl. BTW
ja
nee

excl. BTW

4. Communicatie
Communicatieplan

:

Evt. extra toelichting of
opmerkingen

:

Communicatie gaat via Boekhout Multimedia, welke verantwoordelijk
is voor de diverse communicatie uitingen van de Arena

Het aanvraagformulier dient voorzien te worden van de volgende bijlagen:
recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager of een kopie van de
samenwerkingsovereenkomst
kopie statuten indien van toepassing
volledige projectbegroting en dekkingsplan
Door het invullen van dit formulier ga ik akkoord met het plaatsen van de aanvraag op www.soch.nl

Let op: Sla eerst uw document op voordat u het verstuurd. Dit voorkomt dat de invulvelden (in
sommige gevallen) leeg worden verstuurd.
’s-Hertogenbosch‚ d.d. vrijdag, 8 februari 2019 Naam: Marilou Jens Functie: Uitvoerend iov Bestuur
Winkelcentrum Arena / Martijn Slezak

