
Deelname
mogelijkheden

Waar bereikt u in een week tijd meer 
dan 70.000 vrouwen? Vrouwen die 

enthousiast en kooplustig zijn?  
Op Margriet Winter Fair natuurlijk!

VRIJDAG 23 T/M DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018    BRABANTHALLEN ’S-HERTOGENBOSCH    MARGRIETWINTERFAIR.NL



Margriet bereikt  
2,7 miljoen actieve vrouwen  

via print, online, event en brand 
extensions. Margriet staat al  

tachtig jaar voor ontspanning, 
verdieping en herkenning, en  
gaat over alles wat belangrijk  

is in het leven van  
een vrouw.

Ontmoet meer dan
70.000 vrouwen! 

Margriet Winter Fair is het grootste overdekte festival van Nederland. Dit evenement van Sanoma is een 3D-beleving 
van het succesvolle merk Margriet. Dé plek waar de doelgroep tot leven komt.
 
   Kom vlak voor de feestmaand in contact met meer dan 70.000 vrouwen in de leeftijd 30+
   Zeven dagen lang worden bezoekers in de Brabanthallen geïnformeerd, vermaakt, geïnspireerd en verleid tot het 
doen van vele aankopen. 

   Margriet Winter Fair biedt ruimte aan ongeveer 300 exposanten en voor bezoekers zijn er meer dan 15.000 gratis 
workshopplekken

   De fair zal nog meer kerst- en wintersfeer uitstralen, omdat bezoekers hebben aangegeven dit erg te waarderen.
   Het is dubbel feest want dit jaar bestaat Margriet 80 jaar en dat gaan we groots vieren tijdens Margriet Winter 
Fair! 

   Niet voor niets staat Margriet Winter Fair al jaren bekend om de uitstekende organisatie, de positieve beleving en 
het waardevolle één-op-één contact met eerlijke feedback.

In deze leaflet staan alle deelnamemogelijkheden op een rij. 
We verwelkomen u graag op Margriet Winter Fair!

BRABANTHALLEN ’S-HERTOGENBOSCH    VRIJDAG 23 T/M DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018    10.00-18.00 UUR



Dit maakt  
Margriet Winter Fair 
uniek    U kunt uw doelgroep live ontmoeten en er een jarenlange 

relatie mee aangaan.
   U doet marktonderzoek onder de bezoekers en komt te 
weten waar ze behoefte aan hebben.

   U verkoopt uw product vlak voor de feestmaand.
   U profiteert van het gigantische mediabereik van Margriet 
en Sanoma. Margriet heeft een bereik van 2,7 miljoen per 
maand.

   Bezoekers kunnen uw product of dienst live uitproberen, 
voelen, zien, beleven en vergelijken.

   U presenteert uw merk of product in een unieke, sfeervolle 
en dynamische omgeving.

   Door uw aanwezigheid in het hart van de doelgroep verhoogt 
u uw naamsbekendheid.

   Uw merk of product presenteren op een event levert  
potentiële klanten een positieve ervaring op en zorgt voor 
loyale klanten.

Leeftijd 

25-75 
3 generaties  

vrouwen

64% 
heeft betaald werk, 
23% heeft betaald 

werk gehad

37% 
werkt in de  

gezondheids- en 
welzijnszorg

€ 90 
besteedt  

de gemiddelde  
bezoeker 

(excl. reiskosten, catering,  
garderobe, entree)

99% 
is vrouw

69% 
heeft Margriet 
Winter Fair al 
eerder bezocht

Kerst  
& Sfeer 

is het thema dat 
het meest  

aanspreekt Op de tweede 
plaats staat 

Shoppen & 
Inspiratie

68% 
bezocht  

de website

99% 
koopt ietsbezoektijd 

min. 5 uur

bezoekers 
uit het  

hele land

Dit is de bezoeker van de Fair



Bezoekers-
aantallen

2013 2014 2015 2016 2017

VRIJDAG 9.400 9.200 10.600 9.500 10.800 

ZATERDAG 12.500 12.000 12.500 12.000 12.400 

ZONDAG 9.700 9.400 9.800 9.000 8.900 

MAANDAG  9.800 9.600 10.300 9.200 9.800 

DINSDAG  10.500 9.000 10.800 9.700 10.100 

WOENSDAG 10.200 10.500 11.100 10.300 10.800 

DONDERDAG 8.300 8.800 9.100 9.300 8.700 

70.400 68.500 74.200 69.000 71.500 

Een uniek moment voor 
branding en conversie
WAAROM BIEDT EEN EVENEMENT ZO VEEL MEERWAARDE?

   Evenementen zorgen voor een positief gevoel bij bezoekers. Ze 
staan open om iets nieuws te proberen of mee te maken. Ze willen 
een leuke tijd hebben, lekker ontspannen rondlopen, geïnspireerd 
worden en liefst ook nog iets kopen om mee te nemen naar huis. 

   Eventbezoekers vinden het leuk om op een evenement met zo veel 
mogelijk merken en bedrijven kennis te maken. Doordat ze produc-
ten kunnen zien, aanraken en uitgelegd krijgen, worden ze beter 
begrepen en hoger gewaardeerd.

   Dankzij een hoge conversie ligt de ROI van events relatief hoog. Een 
event levert nieuwe klanten op, van wie een deel daarna vaker zal 
terugkomen. 

   Events zorgen voor een blijvende herinnering. Niet alleen van het 
evenement zelf, maar ook van de merken die er waren. Ze bekijken 
de foto’s die ze hebben gemaakt, blijven het evenement volgen na 
afloop én kunnen spontaan merken noemen die aanwezig waren.

Bron: Impact van evenementen door marktonderzoekbureau Validators 2016



Mogelijkheden  en kosten
OM DEEL TE     NEMEN AAN MARGRIET WINTER FAIR

+
3 f 4

+
(OPTIE)

KIJK OP DE VOLGENDE PAGINA’S VOOR DE VERSCHILLENDE TYPES STANDBOUW

+

VLOEROPPERVLAK* 
€ 190 p/m2

Standtype op basis van beschikbaarheid.
Indien u ook gebruik wilt maken van  
bepaalde hoekproposities dan geldt er 
een toeslag:
 Tussenstand 1 zijde open 0%
 Hoekstand 2 zijden open + 25%
 Kopstand 3 zijden open + 25%
 Eilandstand 4 zijden open + 25%
Per m² betaalt u € 190, hier komt, al naar gelang  
het gewenste type standbouw, nog € 20 (Standaard 
Standbouw) of € 32,50 (Speciale Standbouw) per  
m² bij.

*  Deelnemen aan Margriet Winter Fair is mogelijk-
vanaf 6m2

1 3
SERVICEPAKKET 

€ 199
In dit pakket zit o.a.
   Online naamsvermelding en/of logo 
op margrietwinterfair.nl 

   10 Friends & Family-kaarten voor  
donderdag 29 november

   1 gereserveerde parkeerplaats tijdens 
de beursdagen, dicht bij de hal

Dit is een verplicht pakket. 

2
MEDIA- EN SPONSOR-
PAKKETTEN VANAF 

€ 5.000
   Mediapakket: profiteer van de 
crossmediale kracht van het 
merk Margriet en andere 
Sanoma-merken rond de beurs-
deelname.

   Sponsorpakket:  een pakket op 
maat is mogelijk vanaf € 5.000. 
Denk aan sponsoring van de en-
tree, het Kooktheater of de mode-
show, het geven van een  work- 
shop of hoofdsponsor worden.

SPECIALE, KERST- EN 
EILANDSTANDBOUW 
€ 32,50 p/m2*

   Voor maar € 32,50 per m2 heb 
je een bijzondere, opvallende 
conceptstandbouw.

   Inclusief 1 spot per 3m2 en 1x  
3kW aansluiting, sfeerverlichting, 
afhankelijk van item een houten 
vloer of evt vloerbedekking.

   De verschillende items staan op 
vooraf bepaalde zichtlocaties.

*  Speciale standbouw vanaf 32m2, kerst-
standbouw is 6m2

54
KANT-EN-KLARE 

CONCEPTSTANDBOUW
€ 20 p/m2*

 
   Dit is een ideale manier van expo-
seren: u hoeft de stand alleen nog 
maar in te richten. U bent onder-
deel van de beleving.

   Inclusief wanden, tapijt, 1 spot per 
3m2, 3kW elektra

   Er zijn verschillende standbouw- 
typen, die variëren per locatie

*  Eigen standbouw is mogelijk voor € 190 per 
m² enkel bóven de 25m²



SPECIALE
STANDBOUW
€ 190 + € 32,50 pm2  
+ 25% hoek/kop/eilandtoeslag

  Katrina
   Cinerama
   Studio 7
   Café Correct
   Hotel Vilé
   Cavalho en Cavallone
   Cuatro
   Hoge PBI  
   Lichtbogen/hout

Types stand bouw
STANDAARD 
STANDBOUW
€ 190 + € 20 pm2  
excl. evt. hoektoeslag

   Kersthuis
   Winterhuis
   Winterhuis zonder dak
   Feesthuis
   Ondiepe standbouw

KERST 
STANDBOUW
   Almhut 
€ 190 + € 32,50 pm2  
+ 25% hoektoeslag

   Kerstchalets 
€ 1200 ps 6m2 
excl. inschrijfpakket



Vergroot de impact    VAN UW  
DEELNAME D. M. V. MEDIA-INZET VOOR, TIJDENS EN/OF   NA HET EVENT

STEL UW PAKKET SAMEN DOOR TE KIEZEN UIT DE VOLGENDE 
MEDIA-UITINGEN TER VERSTERKING VAN UW DEELNAME: 
   Contentartikel (1/8 - 1/4 - 1 pagina) op de eventpagina in Margriet (1.029.000 Lezers)
   Contentartikel op de socialmediakanalen van Margriet Winter Fair 
   Contentartikel op de website van Margriet Winter Fair (330.000 Unieke bezoekers)  
tijdens de gehele periode

   Contentartikel in de nieuwsbrief van Margriet Winter Fair (38.000 Lezers) 
   Coupon met aanbieding in Margriet/in het programmaboekje
   Logo op de plattegrond die wordt uitgedeeld bij de entree (1.029.000 + 71.500) 

EXTRA MOGELIJKHEDEN BINNEN SANOMA: 
   Print: adverteren in o.a. Libelle, Margriet, VTwonen, Viva en Flair
   Digitaal: vele mogelijkheden, van contentpublicatie tot video
   Social: posts op margriets facebookpagina en instagram
   Testpanel: testing en reviews

FMCG: 
   Activatie, identificatie en herhaalaankoop in samenwerking met Scoupy

We helpen graag  
bij het samenstellen van  

uw pakket. Mail naar  
info@margrietwinterfair.nl  

of bel 088 – 556 51 30



Sponsormogelijkheden Interactie met uw doelgroep zorgt voor een sterkere 
merkherinnering en een hogere koopintentie.

MODESHOW*
Vanaf € 2.500 

   Uw collectie in een catwalkronde 
in de livemodeshow

   Dagelijks (3x per dag) een mode-
show

   Ideaal: zelf levert u alleen kleding 
en tekst voor de voice-over aan. 
De rest (muziek, choreografie, 
modellen) regelen wij

*  Sponsor de hele modeshow voor 
€ 15.000

1
WORKSHOP

€ 5.000
   Bezoekers gaan aan de slag met 
uw product in een fair-workshop

   Veel één-op-ééncontact met uw 
doelgroep

   U geeft zelf de workshop en wij 
regelen de rest: de inschrijvin-
gen (7 dagen, 6x per dag, ca. 12 
personen) en een sfeervol inge-
richte ruimte

    Inclusief uitgebreid mediapakket 
(bruto mediawaarde: € 20.000) 
om de workshop extra onder  
de aandacht te brengen

2
KOOKTHEATER

Vanaf € 5.000
   Een professionele kok gaat aan 
de slag met uw product

   Het publiek mag meteen proeven 
en kan de receptkaart of het 
sample mee naar huis nemen

   U levert zelf uw ingrediënten aan
   Inclusief uitgebreid mediapakket 
(bruto mediawaarde: € 20.000)

3
OVERIGE SPONSOR- 

MOGELIJKHEDEN

   Sponsoring van de entree,  
met mogelijkheid tot sampling  
(€ 9.500)

   Sponsoring van de toiletten  
(€ 9.500)

   Met uw logo op de shoppingtas
   Sponsoring van één of meerdere 
cateringterrassen

4

Tip:  
het is natuurlijk het  

leukst als bezoekers na  
de modeshow hun favoriete  

items meteen kunnen shoppen.  
Boek deze optie daarom in  
combinatie met een stand  

op Margriet Winter  
Fair!

72%  
KORTING OP 

MEDIA!



Hoofdsponsor  worden

 HOOFD- 
SPONSOR
Als exclusief hoofd-
sponsor profiteert u 

van veel privileges. Zo 
krijgt u volop aandacht 

in de gefaseerde  
campagne die we op 

radio, in print en online 
inzetten om Margriet 

Winter Fair te  
promoten. Hiernaast 
 is terug te vinden wat 

we wanneer  
communiceren.

AUGUSTUS
Start awareness-/
pr-campagne 
(blad, online, 
Facebook)

SEPTEMBER – NOVEMBER
Start campagne rondom kaartverkoop

23 T/M 29 NOVEMBER
NA

Facebook-
winactie

Item  
in MWF-

nieuwsbrief

Sponsoring 
van een 

Margriet-
activiteit

Special  
van 100 m2

2x  
contentartikel  
in Margriet

Content- 
artikel op  
MWF-site

Voordeel- 
coupon in  
Margriet

Item  
in MWF-

nieuwsbrief
2x logo  
op de  

plattegrond

VOOR TIJDENS

DIT KRIJGT U ALS 
HOOFDSPONSOR:
   U verbindt uw naam aan het event 
   U krijgt een speciale locatie van 
100m2

   U heeft de mogelijkheid tot sponso-
ring van één van de Margriet-
activiteiten, zoals bijvoorbeeld het 
hoofdpodium, de modeshow of het 
Kooktheater

   U gaat mee in de uitingen van de 
brandcampagne

   U staat duidelijk aangegeven op de 
plattegrond in Margriet en op locatie

   Uw merk wordt meegenomen in de 
aftermovie

   Mogelijkheid tot sampling

U betaalt  
SLECHTS € 75.000  
voor een pakket met  
een bruto mediawaarde 
van € 160.082
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   Ruime parkeergelegenheid,  
1x gratis per inschrijving

   Duidelijk aangegeven looproute 
zorgt voor optimaal bezoekers-
bereik

   Alle verkoopcategorieën  
verspreid door de hallen 

   A-merken en premium brands 
zijn bij elkaar geclusterd

   Nieuwe effectieve standformaten 
   Logistiek gemak
   Gratis snelle pendelbus van en 
naar het station die stopt voor de 
ingang

   Goede bereikbaarheid: 
Amsterdam en Antwerpen in 
zestig minuten

De Brabanthallen biedt Mogen we met u 
   meedenken?

Voor meer informatie over deelname, sponsoring en voorstellen op maat nodigen we u uit om  
contact op te nemen met het salesteam van Margriet Winter Fair. Mail naar info@margrietwinterfair.nl 
en we nemen zo snel mogelijk contact op. Bellen kan ook: Francis, Petra en Anique staan u met  
plezier te woord.

FRANCIS OTTEN
francis.otten@sanoma.com
06 – 22 41 27 13
ma, di-ochtend, wo, do-ochtend 
en vr

PETRA ROZENBRAND
petra.rozenbrand@sanoma.com
06 – 51 79 41 72
ma, di, wo-ochtend, do en 
vr-ochtend

ANIQUE HONINGH
anique.honingh@sanoma.com
06 – 21 88 34 90
ma, di, wo, do



GOED OM TE WETEN
  Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.
  Op standtarieven en sponsor-/modeshow-/workshoppakketten is geen bureau- en/of contractkorting van toepassing. Die is al in de prijs verwerkt. 
  Op media is bureau- en/of contractkorting van toepassing.
  Voorzieningen als water, elektra, parkeerkaarten enzovoorts kunt u apart bestellen via ons handboek. De kosten factureren we na de Fair.
  Er is een beperkt aantal hoek-, kop- en eilandstands beschikbaar. 
  De tekst in deze leaflet is onder voorbehoud van druk- en typefouten.
  Door inschrijving accepteert u het deelnemersreglement van Margriet Winter Fair.
  De Sanoma-voorwaarden zijn van toepassing.


