STRALEN MET KERST?
JOUW KRAAM ALS STER OP
DE AMSTERDAMSCHE KERSTMARKT
Kleine marktkramen gevuld met presentjes van een joetje tot een
meier, nippen aan een heerlijke Glühwein terwijl je de Foxtrot danst
met je bejaarde buurvrouw; verantwoord zondigen op de laatste
dagen van het jaar. De Amsterdamsche Kerstmarkt is hét Amsterdams
kerstfeest waar je in één klap al je kerstinkopen voor onder de boom
doet. Mooie presentjes van een joetje tot een meier, samengebracht
onder het dak van een in kerstsferen gehulde Kromhouthal.
Samen maken we van geven een feest!
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Traditionele kerstbeleving met moderne Amsterdamse twist
Warme, feestelijke en ongedwongen sfeer
Originele producten die hoge ogen gooien aan het kerstdiner
Mooie manier om jouw merk, winkel of product onder de
aandacht te brengen
Prachtige locatie met moderne faciliteiten, geheel opgetooid
in kerstsfeer
Breed publiek met een ruim bestedingsbudget, op zoek naar
originele en toffe kerstcadeaus
6000+ bezoekers verdeeld over twee dagen
De plek om te netwerken met diverse creatieve partijen
Grandioze gelegenheid om het jaar goed af te sluiten met
vrienden, familie en collega’s
De mooiste kerstcadeaus verzameld onder één dak

Praktische info

Op cadeautjes jacht in hogere
kerstsferen
Kerstcadeaus kopen in de week voor Kerst is niet
altijd zo feestelijk als het zou moeten zijn: overvolle
winkelstraten, keuzestress en aanbod dat niet
voldoet aan je verwachtingen. Dat is zonde, want er
is bijna niets leukers dan geven aan je dierbaren. De
Amsterdamsche Kerstmarkt brengt pure nostalgie en
kneuterigheid op een nieuwe en authentieke manier
terug in de grote stad. Op een gezellige plek met
winterse versnaperingen, genoeg te drinken, fijne
muziek, een prikkelend kinderprogramma en een
heleboel ander kerstig vertier.

Wie we graag welkom heten
Bezoekers van de Amsterdamsche Kerstmarkt zijn
Amsterdamse levensgenieters tussen de 25 en
40 jaar, met en zonder kinderen. Creativiteit en
duurzaamheid – in welke vorm dan ook – spelen een
belangrijke rol in hun leven, kwaliteit is belangrijker
dan kwantiteit. Massaproductie en grote ketens
vermijden ze, liever vinden ze een uniek pareltje in
een klein, onontdekt winkeltje.

Ons grootste
cadeau?
Dat ben jij!
Wij zien jou als één van de
belangrijkste elementen die dit
evenement tot een waar feest
maakt. Denk jij te passen in ons
kerstplaatje? Meld je dan snel
aan voor een kraam!

Data:		
Verkooptijden:		
		
Openingstijden: 		
		

22 & 23 december 2017
Vrijdag
15:00-22:00
Zaterdag 12:00-19:00
Vrijdag
15:00-01:00
Zaterdag 12:00-01:00

Bezoekersaantal:		6.000+
Locatie:		Kromhouthal
Adres:		
Gedempt Hamerkanaal 231,
		
1021 KP Amsterdam
Crew-aantal:		
2 personen per marktkraam
Entree:		€5,Deelnamekosten:		
€200,- excl. BTW in totaal,
		
voor beide dagen
Wat krijg je hiervoor:		
Een marktkraam van 2 meter
		
(verkoopoppervlak 2x1,2m),
		
afgerokt, inclusief warm,
		
wit priklicht
Uit alle aanmeldingen maakt onze curator een selectie van
partijen die zijn/haar moois mag komen verkopen tijdens
het evenement. Hierbij streven we naar een divers aanbod,
waarin iedereen dusdanig van elkaar verschilt dat je niet in
elkaars vaarwater terecht komt. Aanmelden biedt niet direct
de garante op deelname, maar wij komen zo snel mogelijk
bij je terug met het verlossende antwoord.

Contactgegevens
Marlon Schuurman / 06-22066483
markt@amsterdamsche-kerstmarkt.nl
Telefonisch bereikbaar op donderdag & vrijdag

MELD JE HIER AAN

www.amsterdamsche-kerstmarkt.nl
FB/deamsterdamschekerstmarkt

De Amsterdamsche Kerstmarkt - Komt allen tezamen

