Het najaar ligt weer voor de deur…en hoe kunnen we dat beter inluiden dan
met een NAJAARS FASHION SHOW?
Aanstaande 5 en 6 oktober in het centrum van Den Bosch – DEN BOSCH
FASHION WEEKEND
Check out het event op facebook en o.a. de pagina van Stappen en Shoppen
en schrijf je vandaag nog in via het formulier in de bijlage of een reply op deze
mail!

https://www.facebook.com/Den-Bosch-Fashion-Weekend112392976781387/
https://denbosch.stappen-shoppen.nl/agenda/den-bosch-fashionweekend

Beste Bossche ondernemer,
Den Bosch heeft op het gebied van mode en lifestyle de crème de la crème van
Brabant in huis en dat willen we laten zien in het najaar van 2019. Op 5 en 6
oktober 2019 zullen wij een groot evenement organiseren in de binnenstad van
Den Bosch. Graag brengen wij u hiervan middels dit schrijven op de hoogte.
Een groot én jaarlijks terugkerend event, met de stad als decor. Een event
verspreid over de stad én gedurende een héél weekend!

Uitgaande van 2 catwalks, waarvan er één geplaatst wordt op het
Burg.Loeffplein en de andere op de Markt/Vughterstraat.
De keuze op welke catwalk u zich laat zien ligt bij u!
Strakke looks bij de professionele modellen, pakkende catwalk-muziek, een
sprekende presentatie. En dat alles op 2 indrukwekkende catwalks, ieder met
hun eigen look.
Op elke catwalk zullen per dag minimaal 3 shows zijn waarop uw collecties de
revue zullen passeren.
Elke deelnemende (mode)zaak zal op de catwalk worden vertegenwoordigd
door 3 professionele DC-modellen.
Naast mode kunnen ook andere retailers zichzelf laten zien! Accessoires,
tassen, brilmode en juwelen worden een lust voor het oog, gepresenteerd op
de catwalk.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt en ondersteund door SOCH en
Gemeente Den Bosch.
Een uitgebreide promotiecampagne inclusief signs, advertenties, flyers en via
social media zal ervoor zorgen dat niet alleen de nieuwsgierige Bosschenaar,
maar ook (fashion)liefhebbers van ver daarbuiten, de stad dit weekend zullen
bezoeken.
Eigen bijdrage voor deelname aan het Den Bosch Fashion Weekend bedraagt €
350,- (per podium voor een geheel weekend).
De eerste aanmeldingen van o.a. Piet Zoomers, Pall Mall Store, Purdey,
Lacoste en Blue Brands zijn al binnen!
Mocht u meer info willen ontvangen of nog vragen hebben dan zijn wij
bereikbaar!
Wij hopen ook op uw enthousiasme deelname.
Aanmelden kan via inschrijfformulier in de bijlage.
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