Drijvende Kerstmarkt
Leiden 2017

Retail
Kreativ Events organiseert de Kerstmarkt Leiden in opdracht van Centrummanagement Leiden.
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Kerstmarkt Leiden
Inleiding
Voor het zevende opeenvolgende jaar vindt de
Leidse kerstmarkt plaats. Drijvend op het water van
de Nieuwe Rijn in het historische centrum van Leiden, maakt deze kerstmarkt onderdeel uit van een
gezellig winterdorp. In dit winterdorp vind je ook
een drijvende ijsbaan en een nostalgische kermis.
In 2016 won de Leidse Kerstmarkt de Kerstmarkt
Award. Reden genoeg dus om deel te nemen aan
deze steeds populairder wordende en enige
drijvende kerstmarkt van Nederland.
Winterdorp van meer dan 70 chalets
De kerstmarkt is opgebouwd als een sfeervol winterdorp bestaande uit meer dan 70 houten chalets.
In dit dorpje bevindt zich het artiestenpodium en
een kerkje met daarin het kerstmannenhuis. Aan
de kerstmarkt grenst de eveneens drijvende ijsbaan. De ouders op de kerstmarkt aan het shoppen
en aan de glühwein, de kinderen op de schaatsen.
Voor de kleinsten hebben wij ook een nostalgische
kermis op het stadhuisplein. Deze sfeervolle kermis
is in 2015 opgemerkt door de makers van de televisieserie ‘Alleen op de Wereld’ die hier opnamen
hebben gemaakt. Deze VPRO-serie is tijdens de
kerstperiode in 2016 uitgezonden en heeft daarmee
extra PR opgeleverd voor onze kerstmarkt en bijbehorende activiteiten.
Unieke kerstmarkthaven
Als enige drijvende kerstmarkt, hebben wij
natuurlijk ook een kerstmarkthaven, waar vandaan
je een gezellige glühwein-rondvaart kunt maken.
Deze bijzondere combinatie zorgt er dan ook voor
dat elk jaar weer meer bezoekers onze kerstmarkt
weten te vinden. In 2016 kwamen er in de twaalf
dagen dat de markt open was meer dan 140.000
mensen op af.

Winnaar Kerstmarkt Award
Afgelopen jaar werd onze kerstmarkt bekroond met
de Kerstmarkt Award van Europa! In 2015 wist de
kerstmarkt ook door te dringen tot de Top 3 van
leukste kerstmarkten van het ELLE Magazine. In de
beoordeling werden vooral het drijvende karakter
en de lange looptijd zeer positief gewaardeerd
Live entertainment
Op het podium van de kerstmarkt vindt dagelijks
culturele programmering plaats van lokale sing- en
songwriters tot aan bekende sterren zoals Jan Smit,
Gerson Main, Woodstick en René van Kooten met
zijn band ‘Shifting Daylight’. Ook biedt de
kerstmarkt een podium aan de vele Leidse koren die
de kerstmarkt volledig in kerstsfeer brengen.

Looptijd kerstmarkt 2017
Aankomend jaar zal de kerstmarkt wederom 12 dagen open zijn voor publiek: van 15 december 2017
tot en met 27 december 2017. Dit jaar is de kerstmarkt dus wederom geopend tijdens 2e kerstdag en
de eerste dag van de kerstvakantie. Op deze laatste
dag organiseren wij de Big Christmas SALE als extra
trekker. Dit biedt kansen voor bezoekers vanuit heel
Nederland om onze kerstmarkt te bezoeken. Om dit
te realiseren werken wij samen met enkele touroperators.
Als chalethouder kunt u kiezen uit de gehele periode of een deel hiervan, waardoor de bezetting
wisselt. Dit maakt het voor de bezoeker ook
interessant om onze gezellige kerstmarkt
meerdere keren te bezoeken.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De stad Leiden
Leiden is een stad met rijke historie. Vanwege de
unieke ligging van de kerstmarkt kan de bezoeker er
echt een gezellig dagje Leiden van maken. Denk aan
een stadswandeling, een rondvaart of een museumbezoek. Redenen genoeg dus om de stad Leiden
te bezoeken.
Campagne Winter Wonder Weken
De drijvende kerstmarkt maakt onderdeel uit van de
Winter Wonder Weken; een reeks van winterevenementen in de Leidse binnenstad bestaande uit de
Lichtjesparade, het huis van Sinterklaas, de ijsbaan,
de nostalgische kermis en naturlijk de kerstmarkt.
Naast de grotere evenementen in de stad, zijn op
andere locaties ook kleinere evenementen te bezoeken zoals het Kinder DOE(za) festival en het Singel
‘Spark met lichtbakens door de gehele binnenstad.
Deze evenementenreeks wordt groots gepromoot
binnen Leiden, de regio en landelijk. Hier hoort
bijvoorbeeld ook een arrangement bij met de NS en
de ANWB (Land van ANWB).

Openingstijden
Aankomend jaar is de drijvende kerstmarkt van
15 december tot en met 27 december op de Nieuwe
Rijn in Leiden te vinden, midden in het historische
centrum. De markt is dagelijks geopend van 12.00 uur
tot 21:00 uur. Zie de tabel op de volgende pagina’s voor
alle tijden. Op de dag van de opening is de
kerstmarkt voor publiek geopend van 15:00 uur tot
21:00 uur.
Dit jaar zullen wij hiervoor eerst ook met alle aanwezige
standhouders proosten op de kerstmarkt om 14.00 uur,
zodat iedereen even kennis met elkaar kan maken.
U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: u kunt de hele
periode van 12 dagen meedoen of kiezen voor de eerste
of tweede periode van 6 dagen. Indien u als ondernemer
de gehele periode een stand of chalet huurt, krijgt u
€ 10,- per dag korting.
Alle redenen om mee te doen aan de kerstmarkt
h

140.000 bezoekers in 2016;

Chalets en standplaatsen
Onze kerstmarkt bestaat uit meer dan 70 houten
chalets. Deze zijn beschikbaar in twee formaten.
Er is daarnaast plek voor een aantal ondernemers
met een eigen stand. Het terrein wordt ‘s nachts
beveiligd, dus u kunt uw waardevolle spullen laten
staan. U dient voor het afsluiten van het chalet wel
zelf een hangslot mee te nemen.

h

enige drijvende kerstmarkt in Nederland;

h

winnaar van de Kerstmarkt Award in 2016;

h

unieke combinatie met ijsbaan, nostalgische 		

Het chalet is voorzien van een stroomaansluiting
van maximaal 750 watt. Indien er meer stroom
gewenst is, kan dit worden aangevraagd.

kermis en kerstmarkthaven;
h

veel live-programmering;

h

rondvaart vanaf de kerstmarkt;

h

open tijdens 2e kerstdag;

h

Big Christmas SALE op woensdag 27 december ;

h

arrangementen touroperators, ANWB & NS;

U kunt het chalet volledig naar eigen wens inrichth
en, zodat het 12 dagen of een deel hiervan helemaal
in uw eigen huisstijl is. Om onze bezoekers die echte
kerstmarktervaring te bieden, adviseren wij u om
uw chalet echt mooi aan te kleden. De ervaring leert
dat dit bijdraagt aan een hoge(re) omzet.

grootse campagne over Winter Wonder Weken;
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openingstijden

Toelichting tarieven chalets
Indien u een chalet voor de gehele periode huurt, ontvangt u € 10,- korting per dag.
Deze korting is in bovenstaande tabel reeds verwerkt. Alle prijzen zijn excl. BTW.
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Belangrijke informatie
Informatie avond voor standhouders
Om deelnemende partijen zo goed mogelijk te
informeren organiseren wij op 24 november 2017
een informatie avond. Op deze avond zullen alle
belangrijke aspecten worden doorgenomen voor de
Kerstmarkt Leiden, is er ruimte voor vragen en kan
gekeken en gemeten worden (indien gewenst) in een
houten chalet zoals deze op de kerstmarkt zal staan.
Na de inschrijving zal hier meer informatie over
worden gegeven.

Productiechalet
Dit jaar zal op de kerstmrkt een chalet worden ingericht voor het productieteam.. Hierdoor wordt het
makkelijker om ons te vinden, hoewel we natuurlijk
ook altijd over de kerstmarkt zullen blijven lopen.

Big Christmas SALE
Uit ervaring is gebleken dat het zo vlak na kerst wat
rustiger kan zijn, omdat mensen willen uitbuiken
van de kerstdagen. Om mensen extra te stimuleren
om op deze laatste dag de kerstmarkt te bezoeken,
organiseren wij dan ook een Big Christmas SALE.
U krijgt als standhouder de kans om promoties,
kortingen en andere ‘sale’ gerelateerde acties uit te
voeren.

Gezamenlijke opening voor standhouders
Op 15 december om 15:00 is de officiële opening
van de Kerstmarkt Leiden voor publiek. Om met
alle deelnemende partijen deze 12 dagen speciaal
in te luiden, willen wij u graag uitnodigen om om
14.oo uur, dus voordat de markt opengaat, met ons
het glas te heffen op een succesvolle kerstmarkt

In dit productiechalet is het ook mogeijk om koffie
te krijgen en heet water voor thee, zodat standhouders geen eigen apparaten meer hoeven mee te
nemen.

Wij zullen de ‘Big Christmas Sale’ ondersteunen met
veel communicatie en een brede culturele programmering om nog eens een extra feestje te maken van
deze laatste kerstmarktdag, de 3e kerstdag.
.

Meer informatie of inschrijven?
Wij hopen natuurlijk dat u na het lezen van deze
informatie ook op onze gezellige kerstmarkt wilt
komen staan.
Wilt u meer infomatie of direct inschrijven? Neem
dan contact op met Kreativ Events Nederland
via 070 450 05 77 of info@kreativevents.nl.
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Kerstchalets

De deuren op de Kerstmarkt Leiden zijn
in principe gewoon heel (geen boerendeuren)

De chalets worden opgeleverd met twee ogen om hieraan een zelf
meegebracht hangslot te hangen voor het afsluiten van het chalet
Het chalet wordt geleverd met dubbele contactdoos t.b.v. stroom voor het
installeren van een lampje, het opladen van de telefoon etc.
Elke chalet heeft of een achteringang of zij-ingang. In de meeste gevallen
wordt alleen gebruikgemaakt van de voor ingang.
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JIJ KOmt toch ook staan?
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jij komt TOCH OOK staan?
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