Jouw merk laten pieken?
Word onderdeel van de Amsterdamsche Kerstmarkt,
op de iconische Westergas
Van vrijdag 20 tot en met maandag 23 december organiseren we samen
met een hele reeks partners een multidisciplinair kerstfestival. Met de
Westergas hebben we de perfecte locatie, waar te midden van voormalige
fabrieksgebouwen cultuur, creativiteit, diversiteit en vrijheid het gehele jaar
samen komen. En met Kerst nog net een stukje meer.
De Amsterdamsche Kerstmarkt is de plek waar je in de dagen voor Kerst
bijzondere presentjes koopt (à een joetje of een meier), waar je met (of
zonder) kinderen er op uit gaat, heerlijk eet en drinkt en geniet van een
kerstfeest op z’n Mokums. Ook is het de plek waar je danst en sjanst, geniet
van een uitgebreid cultureel programma en het stiekem nét iets te laat maakt.
De Amsterdamsche Kerstmarkt is een cadeau voor de stad. Het wordt een
gratis evenement waar een prachtig stadsfestival in schuilt. Een volksfeest voor
de bezoeker en een uithangbord voor ondernemers, kunstenaars en bedrijven.

Dit en meer wordt de Amsterdamsche Kerstmarkt 2019:
• Een kerstbeleving met moderne Amsterdamse twist
• Een gratis toegankelijk festival voor iedereen om heen te gaan met je vrienden,
familie of collega’s
• Een warme, feestelijke en ongedwongen sfeer
• Originele producten die hoge ogen zullen gooien aan het kerstdiner
• Een mooie manier om jouw merk, winkel, product of dienst onder de aandacht
te brengen
• Op een iconische locatie in de stad, geheel gehuld in kerstsfeer
• Een breed publiek met ruim bestedingsbudget op zoek naar originele en
toffe kerstcadeaus
• Meer dan 25.000 bezoekers verdeeld over 4 dagen

Praktische info marktkramen

Waar we naar op zoek zijn

Data:			20-23 december
Openingstijden:		
16:00 - 22:00 op 20 dec
				
12:00 - 20:00 op 21-23 dec
Bezoekersaantal:
25.000+
Locatie:			Westergas
Crew-aantal:		
2 personen per marktkraam
Entree:			Gratis
Deelnamekosten:
Zie tabel:

Wij zijn op zoek naar talentvolle makers,
aansprekende merken, gevestigde namen en nét
ontdekte artiesten om samen het mooiste, leukste en
gezelligste kerstfeest van het land te organiseren.
Een evenement dat past bij de uitstraling en allure
van ons prachtige Amsterdam.

Onze bezoekers
De Amsterdamsche Kerstmarkt is er voor alle
inwoners van de stad, en daarbuiten. Per dagdeel
passen we het programma aan zodat we voor zoveel
mogelijk mensen een passend aanbod hebben en het
evenement zich in feite meerdere malen per dag vult.
En oja, wist je dat de gemiddelde kerstbesteding per
huishouden €430,- is?

Kerst
valt vroeg
dit jaar

Past jouw merk, product of
bijzondere marktkraam hier tussen?
MELD JE AAN

Type marktkramen

Data

Prijs

Buiten: houten kersthuisje inclusief
stroom, verwarming, licht en deco

20 t/m 23 dec

€950

Binnen: marktkraam 2 meter

20 t/m 23 dec

€300

Binnen: marktkraam 3 meter

20 t/m 23 dec

€450

Binnen: marktkraam 2 meter

1 dag

€100

Binnen: marktkraam 3 meter

1 dag

€150

Binnen: lege vierkante meters (opzet,
grootte en prijs in overleg)

20 t/m 23 dec

€70
per m2

Uit alle aanmeldingen selecteert onze curator
het aanbod voor op de markt. We streven hierbij
naar het meest diverse en bijzondere aanbod,
zodat niemand in elkaars vaarwater terecht komt.
Inschrijven is dus geen garantie tot een plekje, maar
we nemen snel contact met je op om te laten weten
of we een samenwerking zien zitten. We vinden het
in ieder geval een eer dat je erbij wilt zijn!

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Heb
je aanvullend nog vragen? Neem dan voor
marktgerelateerde vragen contact op met Emmeline
(emmeline@amsterdamsche-kerstmarkt.nl). Voor
andere samenwerkingen kan je terecht bij Brent
(brent@amsterdamsche-kerstmarkt.nl).

