


WIE ZIJN WIJ?

WinkelCentrum-Event is de specialist in het organiseren van acties en evenementen voor winkelcentra.

WAAROM ONS?

HOE WE
WINKELGEBIEDEN
HELPEN?

04-05 | Consumentenacties
Spel events

Food events

06-07 | Seizoen evenementen
Sinterklaas, Kerst, ...

Zomer, Lente, Winter evenementen

08-09 | Kids events
Explore the Dinosaurs, Superheldendag,

Prinsessen, Healthy kidsdag, ...

10-11 | Speciale dagen
Pasen, Black Friday, Moederdag,

Vaderdag, Kinderboekenweek, ...

12-13 | Speciale evenementen
VR experience, Car wash, Bubble park,

Race, Bike thru, ...

De meeste evenementen vallen

onder een budget van 

€1000,-. Wij maken offertes op

maat, passend bij uw budget.

SCHERPE PRIJS

Wij zijn gestart in 2003.

Onze ervaring verzekerd

uw van hoge kwaliteit

evenementen voor uw als

klant.

20 JAAR ERVARING

door meer dan 50

commerciele en

openbare organisaties.

VERTROUWD

" Wij vinden het samenwerken altijd
erg prettig. Helene denkt altijd mee,

is erg enthousiast en weet altijd
alles tot in de puntjes te regelen."

Tjarda
Project operations specialist | FanWork 

14-15 | Extra diensten
Decor: ballondecoratie, chocoladecoratie

Fotografie

| 2 3 |

Wij gaan verder dan de verwachting, ontzorgen, zetten de ondernemers in de schijnwerpers, zijn

vernieuwend en creatief.

Met ruim 20 jaar ervaring en een geweldig team achter ons, staan wij klaar om te brainstormen over een

gevuld jaarprogramma of losse evenementen. 



SPELLEN

CONSUMENTENACTIES

WAAROM?

In uw winkelcentrum ziet uw graag een groot publiek van tevreden consumenten. Een

effectieve manier om dit te behalen is door het regelmatig organiseren  van evenementen in

uw winkelgebied. Een goede evenementplanner weet doormiddel van interactie en creatieve

activiteiten de aandacht van de klant te behouden en verbinding te leggen tussen centrum

en klant. Met meer dan 20 jaar ervaring weten wij dit waar te maken!

Doel

Budget Duur

Voor toename van de klantenloyaliteit

Voor het  creëren en behouden van

gemeenschap.

Voor toename in winkeltijd.

Voor het  creëren van een

onderscheidend punt in vergelijking met

concurrentie.

4 - 6 uurVanaf € 595

Waarom  dit evenement?

SCAN MIJ
voor meer evenementen

en reserveren.

WE HEBBEN MEER
IDEEEN! 

Deze event types zijn een aantal van

onze best-sellers. Wij hebben meer te

bieden. Voor verdere inspiratie, bezoek

onze website. winkelcentrum-event.nl. 

Neem nu contact met ons op voor een

interactie in uw winkelcentrum met

behulp van onze events!

FOOD
EVENTS

MUZIEK &
PRESENTATIE
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https://winkelcentrum-events.nl/consumentenacties/


ZOMER
EVENT

KERST

SEIZOENS EVENEMENTEN

WAAROM?

De feestdagen zijn een speciale tijd wanneer mensen zich geinspireerd en vol energie voelen.

Dit is de gouden kans om te connecten, verbinding te zoeken met uw klanten.  Wij zijn

gespecialiseerd in seizoensevenementen zoals, Kerst, Sinterklaas, Zomer en Winter events

voor uw winkelcentrum. Wij brengen een feestelijke sfeer die uw klant zijn/haar aandacht

trekt en aanspoort tot winkelen!

Feestdagen seizoen

Voor het enthousiast maken van de

klant voor langere periode. 

Voor het creëren van een positief imago

verbonden aan de feestdagen en het

inluiden van een nieuw seizoen. 

Doel

Waarom dit evenement?

SCAN MIJ
voor meer evenementen en

reserveren.

SINTERKLAS

Budget Duur
4 t-6 uurVanaf € 395
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WE HEBBEN MEER
IDEEEN! 

Deze event types zijn een aantal van

onze best-sellers. Wij hebben meer te

bieden. Voor verdere inspiratie, bezoek

onze website. winkelcentrum-event.nl. 

Neem nu contact met ons op voor een

goede sfeer in uw winkelcentrum met

behulp van onze events!

https://winkelcentrum-events.nl/consumentenacties/


SLIJM

Meet & Greet:
Ijsprinsessen

KIDS EVENEMENTEN

WAAROM?

Bestaat uw publiek voornamelijk uit gezinnen met kinderen? Kids gaan al gauw mee met hun

ouders bij een bezoek aan het winkelcentrum. Het aantrekken van kinderen is dan ook van

belang bij het binnenhalen van klanten.  We bieden een gevarieerd aanbod aan om er zeker

van te zijn dat kinderen plezier kunnen hebben en ouders langer blijven om te shoppen en het

winkelcentrum verder te verkennen!

Doel

Klanten zijn voornamelijk gezinnen met

kinderen.

Weekend promotie.

Voor het zijn van een kindvriendelijk

winkelcentrum.

Waarom dit evenement?

SCAN MIJ
voor meer evenementen en

reserveren.

Schmink

Budget Duur
4-6 uurVanaf € 275
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WE HEBBEN MEER
IDEEEN! 

Deze event types zijn een aantal van

onze best-sellers. Wij hebben meer te

bieden. Voor verdere inspiratie, bezoek

onze website. winkelcentrum-event.nl. 

Neem nu contact met ons op voor een

goede sfeer in uw winkelcentrum met

behulp van onze events!

https://winkelcentrum-events.nl/consumentenacties/


Halloween

Valentijn

SPECIALE DAGEN
WAAROM?

Net zoals bij de seizoensgerichte events, zijn ook de speciale dagen tijden waarin bezoekers

actief op zoek zijn naar iets speciaals om samen met geliefden te kunnen beleven en te

delen. Voor winkelcentra is dit dan ook de kans om hier op in te spelen en een groter publiek

te trekken. Wij hebben ervaring met de meeste populaire speciale dagen zoals, Moeder- en

Vaderdag, Valentijnsdag, Black Friday en ook dagen die steeds meer in trek zijn en leuk om op

in te spelen zoals, Pannenkoekdag, World Clean Up Day. Vertel ons wat meer over uw klanten

en wij vertellen uw wat een passend evenement kan zijn! 

Doel

U kent uw winkelpubliek goed.

Speel in op specifieke interesses

(gezinnen, milieu, winkelen op impuls,...)

Waarom dit evenement?

SCAN MIJ
voor meer evenementen en

reserveren.

Koningsdag

Budget Duur
4 tot 6 uurVanaf € 395
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WE HEBBEN MEER
IDEEEN! 

Deze event types zijn een aantal van

onze best-sellers. Wij hebben meer te

bieden. Voor verdere inspiratie, bezoek

onze website. winkelcentrum-event.nl. 

Neem nu contact met ons op voor een

goede sfeer in uw winkelcentrum met

behulp van onze events!

https://winkelcentrum-events.nl/consumentenacties/


Race

Bubble Park

SPECIALE ACTIVITEITEN

WAAROM?

Bent U op zoek naar een uniek evenement, om zo uit te blinken ten opzichte van de rest?  Iets

wat uw bezoekers nieuwsgierig maakt en nieuwe dingen laat uit proberen? Ook hierbij zijn wij 

 in te huren. Wij bieden aan creatieve activiteiten zoals race- en voetbalspellen, VR

experience, Bubble Park en meer. Activiteiten die de aandacht trekken en bezoekers hun

unieke belevenis laten delen met familie, vrienden en buren, zowel via social media als mond-

tot-mond met daarbij genoemd de naam van het winkelcentrum. Ideaal!

Doel

Om de nieuwsgierigheid van de klanten

te prikkelen.

Geen datumgericht evenement. 

Om zichtbaar te zijn en gedeeld te

worden op sociale media.

Waarom dit evenement?

SCAN MIJ
voor meer evenementen en

reserveren.

VR
Experience

Budget Duur
4-6 uurVanaf € 495
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WE HEBBEN MEER
IDEEEN! 

Deze event types zijn een aantal van

onze best-sellers. Wij hebben meer te

bieden. Voor verdere inspiratie, bezoek

onze website. winkelcentrum-event.nl. 

Neem nu contact met ons op voor een

goede sfeer in uw winkelcentrum met

behulp van onze events!

https://winkelcentrum-events.nl/consumentenacties/


EXTRA DIENSTEN

DECOR FOTOGRAFIE

SCAN MIJ
voor meer evenementen en

reserveren.

Budget
Vanaf € 250

Budget Duur
4 uurVanaf € 200

| 14 15 |

Wij bieden aan een fotografie service om u te helpen mooie herinneringen en uw geboekte

evenementen vast te leggen. Beide opties; studio en fotografie terplaatste zijn beschikbaar.

Tenslotte kunnen wij u ook voorzien van promotiemateriaal naar keuze. 

Vooral op het gebied van ballondecoraties, meubilair, gekleurde lopers en themadecoratie zijn

wij een expert.

Voor ons draait alles om het perfecte decor. Wat u ook zoekt, wij regelen het.

Aankleding van winkelcentra, bruiloften, bedrijfsfeesten noem maar op.

Wat denkt u van plezier met ballonnen zonder dat het milieu verder wordt belast? Onze

ballonnen voldoen aan uw eco standaarden. 




