Late Night Shopping, doe mee….!
Op vrijdag 1 juni aanstaande vindt de 4e editie van Late Night Shopping plaats. Het gaat dit keer
om een zomereditie. De wintereditie is onder voorbehoud op 23 november (Black Friday)
Het thema van deze editie is GLAMOUR. Honderden winkeliers zijn dan geopend van 17.00 tot
23.00 uur, laten zich van hun beste kant zien en pakken uit met leuke acties. Het resultaat is een
zeer druk bezochte avond met enthousiaste consumenten.
Met de zomer in het vooruitzicht worden de dagen langer en het weer zonniger. Tijdens deze editie
willen we de bezoekers laten zien wat ze voor ons betekenen, ze zijn Very Important People! Een
rode loper ontvangst kan daarbij natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast ontvangen we ze in onze
exclusieve lounge, laten we ze flaneren op een kunstzinnige Ibizamarkt en schotelen we ze een heuse
fashionshow voor. Maar het leven van V.I.P.’s gaat niet alleen over rozen... ook irritante paparazzi
fotograven zullen niet ontbreken.
Den Bosch heeft het allemaal! In onze Bossche binnnstad tijdens Late Night Shopping -the V.I.P.edition. Starshoot.
Wil je meedoen dan is inschrijven verplicht i.v.m. ordehandhaving door de gemeente. Doe jezelf dus
een plezier en schrijf je nu in via de website www.latenightshopping073.nl/meedoen. Heb je een
leuke actie bedacht, of wil je zelf iets organiseren? Laat het dan even weten aan de organisatie. Zij
kunnen het toetsen aan de verstrekte vergunning of je helpen met de promotie ervan. Hoe meer
ondernemers mee doen hoe groter het succes!
Voorlopig programma
Markt = VIP lounge
Kom lekker even bij van al dat shoppen in onze glamoureuze VIP
lounge op de Markt. Waan je even een echte VIP in de luxe lounge
met champagne, oesters en kaviaar in overvloed. Eenmaal binnen
gaat een wereld voor je open. Reis virtueel even op en neer naar
Bali of de Maladieven, en misschien maak je kans op een echte reis

naar een tropisch eiland. Om binnen te komen dien je echter wel even een aankoopbon van de LNS
avond te laten zien. Stoere bouncers zien hier streng op toe.
Burgemeester Loeffplein = Ibiza market
Tijdens LNS presenteren kunst- en nijverheidsbedrijven zich op de LNS ‘Ibiza market’ op het
BurgemeesterLoeffplein. Gezellige lampjes verbinden de bomen, kraampjes met kunst, Spaanse
hapjes en de demonstraties van tangoschool El Corazón zorgen voor warme Spaanse sferen.
- Arts & craft bedrijven (De Pijp)
- Tangoschool (El Corazón)
- Spaanse live muziek
- Spaanse hapjes / drankjes
Kerkplein = Rode loper VIP ontvangst
Bezoekers van onze Late Night Shopping glamour avond zijn onze VIP’s. Rode loper, camera flashes
en een kort interviewtje... het hoort allemaal bij de stijlvolle ontvangst van onze gasten. De VIPs
worden op de foto gezet en krijgen een leuke foto mee als herinnering.
Pensmarkt = modeshow
Een aantal winkeliers op de Pensmnarkt (o.a Coolcat, Sneakers, Only, Hema) willen een modeshow
organiseren op de Pensmarkt. Een DJ en een speaker zullen die show begeleiden.
Rode draad van lampen
Ook deze editie zetten we zo’n 150 lampen uit onder de
deelnemende winkeliers. Het geheel verbind als een ‘rode
draad’ de deelnemende winkeliers en zorgt voor herkenning
bij het publiek. Het is een begrip onder de winkeliers
geworden.

Kijk voor meer informatie op www.latenightshopping073.nl
en schrijf in (vanaf 19 april)

