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Na twee succesvolle events, en op veler verzoek van ondernemers in de binnenstad, maken we ons hard
voor de 3e editie van Late Night Shopping ‘s-Hertogenbosch (LNS). Hét retail event van het jaar voor
bezoekers én ondernemers. Het doel is zoveel mogelijk bezoekers naar de binnenstad te krijgen.
We pakken weer flink uit zodat de binnenstad zich van haar beste kant kan laten zien. Dit jaar vindt het
event plaats op vrijdag 8 december. Het begint om 17.00 uur en eindigt om 23.00 uur.
Om nog meer bezoekers naar het event te krijgen, vindt LNS plaats tijdens de openingsavond van het
nieuwe winterevent op de Parade; Bosch’ Winter Paradice. We willen een koppeling maken met dit event
door ‘muntjes’ beschikbaar te stellen aan de deelnemende ondernemers, waardoor zij hun klanten gratis
kunnen laten schaatsen of tubben. Ook zijn we in overleg met de Stichting Bosch Winter Paradice om een
‘Bourgondische route’ en een ‘Fashion route’ te ontwikkelen.
Alle deelnemende winkeliers krijgen wederom de nodige promotiematerialen (posters, flyers en
vermelding op de website). De straten worden aangekleed met lampen die de deelnemende winkeliers in
bruikleen krijgen. We organiseren verspreid door de binnenstad buitenactiviteiten die bezoekers zullen
enthousiasmeren en activeren. Met deze aanvullende buitenactiviteiten zoeken we nadrukkelijker het
contact met de bezoekers op. Ook hopen we dat ondernemers zelf ook de nodige activiteiten organiseren
voor de bezoekers of hun vaste klanten. In hun eentje, of gezamelijk als straat.
Als organisatie zorgen we voor de nodige promotie i.s.m. Bossche Omroep en de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Daarnaast zal LNS weer prominent aanwezig zijn op social media.
Vughterstraat = Verleidingsstraat
Gedurende de avond is er elk half uur een zéér bijzondere kortingsactie van één van de winkels in de
Vughterstraat. Die actie duurt een half uur, waarna de volgende winkel het stokje over neemt met haar
actie. Het begin van de ‘verleidingsstraat’ zal worden gemarkeerd door een weg overspannende
trussconstructie met licht en uitnodigende banieren. In de straat plaatsen we op verschillende plekken
‘skydancers’ en gedurende de avond lopen twee opvallende omroepers, luidkeels, de speciale aanbiedingen te verkondigen. Alles om bezoekers verder de straat in te verleiden.
Markt = Silent disco
Aansluitend op het succes van vorige editie, is ook dit jaar op de Markt plaats ingeruimd voor een Silent
Disco i.s.m studentenvereniging Gremio Unio. Op een sfeervol verlichte discovloer van 6x6 meter kan
naar hartenlust worden gedanst middels koptelefoons. Op verzoek van de deelnemers zal -aansluitend op
die dansvloer- met de horeca op de Markt een extra drankpunt worden ingericht en foodtrucks worden
geplaatst. Van dansen krijg je immers honger en dorst.
Burgemeester Loeffplein = Grôôt pannenkoekwerpspel
Lukt het bezoekers van Late Night Shopping om 3 ‘pannenkoeken’ (frisbee’s) door een gat te werpen en
zo een lekkere versgebakken pannenkoek te scoren? Skydancers zorgen hier voor een vrolijke noot en
een aantal statafeltjes complimenteren de activiteit.
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Hooge Steenweg = Ouderwets Kluunklappen
Op de Hoge Steenweg, beginnend bij Mc Donalds, komt een 30 meter lang ‘Kluunklap’ parcours, waarop
deelnemers een wedstrijd klunen voor leuke prijzen. Deze worden beschikbaar gesteld door ondernemers
uit diezelfde straat. Omstanders kunnen ook deelnemen aan de wedstrijd en een prijsje winnen door de
winnaar te voorspellen. Dit kan tegen een klein bedrag waarvan de opbrengst ten goede komt aan het
Ronald McDonaldhuis.
Twee geweldige spreekstalmeesters gaan bezoekers aansporen deel te nemen en praten het spektakel
aan elkaar.
Verwerstraat = ?
Voor het eerst sluiten ook de ondernemers in de Verwerstraat aan bij het evenement. Ze gaan zelf iets
organiseren, maar wat dat is blijft nog even een verrassing.
Kerkstraat = Den Bosch Mindf*ck!
Rondom de Kerkstraat zal een ‘street magician’ aanwezig zijn. Een ware artiest, die met humor en interactie bezoekers versteld zal laten staan en ze laten twijfelen aan hun eigen verstand. Succes verzekerd!

Met vriendelijke groet,
Late Night Shopping ’s-Hertogenbosch
Monique Kerkhof & Stefan van Ham
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Begroting Late Night Shopping ‘s-Hertogenbosch 2017 - definitief

Late Night Shopping
Project management
- Organiseren / begeleiden aanvullende activiteiten, inclusief de dag zelf: 		
- Overleg projectteam, 5 bijeenkomsten: 				
- Projectmanagement Late Night Shopping:				

€ 1750,€ 500,€ 1500,-

Communicatie en marketing
- Aanpassen content website + deelnemers / acties: 			
- Ontwerp middelen offline (posters, peperbus, advertentie Bossche Omroep, flyers):
- Ontwerp middelen online (nieuwsbrief, social media, website): 		
- Nieuwsbrieven deelnemers + onderhoud Social Media (Facebook, Instagram)
Sub totaal 							

€ 1000,€ 2000,€ 1500,€ 2250,€ 10500,-

Diversen inkoop
- Inkoop media (Bossche Omroep + Facebook): 				
- Inkoop mbt drukwerk (posters , flyers, fotografie, banners aankleding): 		
- Inkoop muntjes Bosch Winter Paradice, 200x30 muntjes (50% korting):
- Leges, vergunningen, elektra: 					

€ 2500,€ 3250,€ 3000,€ 750,-

- Bouw Silent Disco / trussconstructie (Markt): 				
- Bouw Grôôt pannenkoekwerpspel / trussconstructie (Burg. Loeffplein): 		
- Bouw Klunbaan / trussconstructie (Hoge Steenweg):			
- Bouw Toegangspoort / trussconstructie + skydancers (Vughterstraat):		
- Aankleding + skydancers (Kerkplein):				

€ 1500,€ 1000,€ 1500,€ 1000,€ 500,-

- Inhuur 2 Showmasters tbv Klunwedstrijd				
- Inhuur 2 Omroepers tbv Vughterstraat				
- Inhuur 1 Streetmagician tbv Kerkplein				
Sub totaal 							

€ 950,€ 950,€ 500,€ 17400,-

Onvoorzien 							

€ 1000,-

Totaal:							

€28.900,- ex btw.		

Let op: inkomsten deelname ondernemers vorig jaar bijna €4000,-. Ik ga er vanuit dat dat dit jaar ook weer lukt.		
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