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Inleiding
De Winters Assen vermaak campagne (WA) is de wintereditie van de, inmiddels zichzelf bewezen, zomervermaak
campagne (ZC) in de binnenstad van Assen. Door het vermaak concept door te trekken in de winter zorgen we voor een
nog breder draagvlak van het “Binnenstad Vermaak” merk en creëren we een sterk terugkerend concept voor het
ontwikkelen van (promotie)activiteiten en marketingacties.

Thema
Er wordt in de vorm (en marketing) een nauwe samenwerking aangegaan met de organisatie van de WintersAssen Ijsbaan
op het Koopmansplein (KMP). De activiteiten die we gaan uitvoeren met onze eigen WA campagne zullen allemaal
aansluiten bij het winters vermaak thema van de ijsbaan en vice versa.

Onderdelen
De WA campagne heeft 3 pijlers:
- Activiteiten
- Marketing
- Inrichting/Sfeer

Uitvoering
Voor de projectleiding zijn geen extra uren of extra inkoop zzp voor nodig. Dit is een basisconcept die volledig uitgevoerd
kan worden binnen de bestaande VIA uren van de projectleider en het team.
Regie: Kjeld Vosjan
Projectleider: Nick Steenge
Programmering: Nick Steenge & Remco Herlaar
Marketing: Rosa Hendriks
Inrichting/sfeer: Jan Gerbrand
Back Office: Renate Westervaarder
Productie: Fun&Feest Verhuur Assen

Locatie
De focus van de activiteiten liggen rondom de ijsbaan op het KMP.
Alle vermaak elementen met een vaste locatie worden op het KMP uitgevoerd.
Mobiele acts zullen zich door het gehele kerngebied van de binnenstad verplaatsen.

Activiteiten
Er zullen lichte vermaak activiteiten georganiseerd worden die zich voornamelijk op kinderen en jonge gezinnen richten.
Ivm de corona maatregelen nemen we dit jaar nog geen risico met het organiseren van te grote aantrekkende activiteiten.
Het is de bedoeling dit in de toekomst wel te doen. Door bijv. live muziek programmering toe te voegen.
De activiteiten worden ook afgestemd op de actuele sub thema’s zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerstmis.
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Naast de terugkerende activiteiten op de focusdagen zullen we ook weer een koopzondag uitkiezen om de ijsbaan “uit te
kopen”. Hiermee geven we alle Assenaren de kans om gratis gebruik te komen maken van het ijsplezier. Deze dag zal er
extra ingezet worden op randactiviteiten om de dag zo veel mogelijk impact te geven. Deze activiteit/dag leent zich ook
perfect om er een sterke en actieve marketing omheen te draaien. Zoals bijv. de gratis oliebol actie.

Marketing
- Uitgewerkt marketingplan wordt nog toegevoegd. Zal berusten op dezelfde strategie en
middelen/tools als het zomervermaak programma. In de winter meer focus op het bereiken van
Assenaren en inwoners uit het bedieningsgebied. De organisatie van de ijsbaan gaat mee in de
campagne huisstijl van VIA om als een sterk geheel samen te communiceren.
Sfeer/Inrichting
Dit winterseizoen komt er nieuwe winter-feestverlichting in de binnenstad. Dit zal veel bijdragen aan de goede winterse
sfeer in de binnenstad. Ook is de binnenstad “in de ban” van Frida Kahlo deze winter en zal de stad extra aangekleed
worden met Frida uitingen. Daarnaast zorgt de aankleding van het KMP met de ijsbaan en de oliebollenkraam van Chris
Spelbrink voor extra sfeer.
De standaard sfeerverlichting is een jaarlijks terugkerend element. Deze hoeft niet speciaal ontwikkeld of aangepast te
worden voor het de WA campagne. Ook de kosten hiervoor zijn (nu nog) niet in de begroting opgenomen van de WA
campagne.

Planning
Om het succesvolle concept van de het zomervermaak programma zoveel mogelijk door te trekken voor de
herkenbaarheid en de merkversterking gaan we de activiteiten weer uitvoeren op de woensdagmiddagen, zaterdagen, de
koopzondagen en extra koopavonden. Dit doen we 5 weken lang tijdens de gehele periode dat de ijsbaan op het KMP
staat.
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DATUM

DAG

PERIODE

THEMA

vrijdag 3 dec

koopavond voor Sint

middag & avond

Oh kom er eens kijken!
(Opening ijsbaan)

zaterdag 4 dec

laatste koopdag Sint

middag

Heerlijk avondje is gekomen

woensdag 8 dec

familie

middag

Winter in Assen

zaterdag 11 dec

familie

middag

WinterSpelen

zondag 12 dec

extra koopzondag

middag

Sunday Funday

woensdag 15 dec

familie

middag

Winter in Assen

zaterdag 18 dec

familie

middag

Kerst in Assen

zondag 19 dec

koopzondag

middag

Kerst in Assen

woensdag 22 dec

familie

middag

Sleetje rijden

donderdag 23 dec

extra koopavond

middag & avond

Het is Kerstmis

woensdag 29 dec

familie

middag

Knallend het jaar uit

woensdag 5 jan

familie

middag

De beste wensen

zaterdag 8 jan

familie

middag

Frisse start

Financiering
De basis van het WA programma kan volledig gedekt worden door de 10.000 euro vanuit de SLA die bestemd is voor een
winterse activiteit. Voor een zo compleet en effectief mogelijk concept is er echter wel extra financiering gewenst.
De verwachting is dat het OFA en MKB bereid zullen zijn dit evenement financieel te ondersteunen met aanvullende
financiering.
IN

UIT

SLA

10.000

Activiteiten

9.750,-

MKB

2.500

Ijsbaan uitkoop dag

2.500,-

OFA

7.500

Uitdeel actie oliebollen 1000,Marketing & promotie 5.750,Onvoorzien

3

1.000,-

totaal

totaal

20.000

20.000

Inhoudelijk overzicht activiteiten
03-12 = Oh kom er eens kijken!
* Ballon Piet maakt ballonfiguren voor kinderen.
* Pieten parcours, circuit van spellen geheel in sinterklaas stijl. Denk aan Zak van Sinterklaas Vangspel, Pakjes Gooien, Sint
Zakspringen, Strooigoed Werpen, Kinderen krijgen na het afronden van het parcours een Pietendiploma en een zakje
strooigoed
* Workshop Sinterklaas
* Springkussen
* Sinterklaas Muziek
04-12 = Heerlijk avondje is gekomen
* Ballon Piet maakt ballonfiguren voor kinderen
* Pieten parcours, circuit van spellen geheel in sinterklaas stijl. Denk aan Zak van Sinterklaas Vangspel, Pakjes Gooien, Sint
Zakspringen, Strooigoed Werpen, Kinderen krijgen na het afronden van het parcours een Pietendiploma en een zakje
strooigoed
* Theater voorstelling Doedel & Sinterklaas. Gedurende de middag diverse voorstellingen.
* PakFiets12 rijdt rond en deelt strooigoed uit
* Springkussen
* Sinterklaas Muziek
08-12 = Winter in Assen
* Winter spellen parcours. Uitdagend parcours van c.a. 10 spellen met een winters tintje.
* Workshop Snowglobe maken
* Grabbeljurk + winter traktatie
* Tuttemien Winter schmink. Tovert kindersnoetjes om in winterse creaties.
* Springkussen
* Muziek
11-12 = Winter Spelen
* Photobooth après ski, een winters decor compleet met blokhut, ski’s, dennenbomen, backdrop met besneeuwde
bergen. De dames met de polaroid camera schieten een plaatje welke je direct meekrijgt als een aandenken aan Winters
Assen.
* Sneeuwbal Vangspel
* Olympische Winterspelen, een parcours van diverse wintersporten zoals: skilopen, klunen, sneeuwbal stoten, sleetje
schuiven enz. Bij het afronden van het parcours ontvangen alle kinderen een winters presentje
* Springkussen
* Draaiorgel Het Schaepenkoppie
12-12 = #Sunday Funday
* Snowglobe met Elsa van Frozen. Je mag in de Snowglobe en ga samen met Elsa op de foto. Een blijvende herinnering aan
Winters Assen. De Snowglobe heeft een afmeting van 5 meter en is bij schemering of donker een ware publiekstrekker.
* IJspegel Vangspel
* Hollandse winter spellen
* Workshop raamdecoratie maken (Sneeuwvlok)
* Springkussen
* Muziek
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15-12 = Winter in Assen
* Boogschiet (soft) wedstrijd. De top 3 krijgt een mooi aandenken aan winters Assen
* Lego blokken XL
* Tuttemien Glittertattoo
* Sneeuwbal Gooien
* Sneeuwbal Schieten
* Springkussen
* Muziek
18-12 = Kerst in Assen
* Kerst Elf schminken = de kerst Elf schminkt kinderen in de meest vrolijke kerstfiguren
* Kerstmuts Vangspel
* Kerst Elf deelt Candy Canes uit
* DJ rijdt rond en draait vrolijke kerstplaten
* Kerstbomen op het plein
* Springkussen
* Kerstmuziek
19-12 = Kerst in Assen
* SnowGlobe met kerst Deco. De 5 meter grote snowglobe is geheel in kerst thema ingericht. Speel met de (kunst)sneeuw,
ga een sneeuwballen gevecht aan maar ga bovenal vrolijk op de foto.
* Kerstbomen op het plein
* Kerstman op stelten 2.50m hoog loopt door de stad en deelt traktaties uit
* Sneeuwbal Vangspel
* Kerstbal Werpen
* Kerst Elf deelt Candy Canes uit
* DJ rijdt rond en draait vrolijke kerstplaten
22-12 = Sleetje Rijden
* Kom gezellig sleetje rijden in de stad. We hebben er niet eens sneeuw voor nodig. Deze schuine baan van maar liefst 15
meter is gedecoreerd met sneeuw en verlichting. Zoef met je slee van de rollerbaan. Wat een publiekstrekker is dit
* Wensboom. Winkelend publiek mag een wens doen en deze in de wensboom hangen. Aan het eind van de dag hebben
we een grote boom vol wensen
* Kerstbomen op het plein
* Kerstmuts Vangspel
* Winters springkussen
* Kerstmuziek
23-12 = Het is Kerstmis
* Workshop Kerst Koekjes decoreren. Maak je eigen kerst koekjes, lekker om op te eten of cadeau te geven.
* Snowglobe met ballerina. De 5 meter grote snowglobe is voorzien van een kerst decor, verlichting en een heuse
ballerina. Met de prachtige muziek en bewegingen een lust voor het oog en oor. Het Zwanenmeer gedanst in een
snowglobe.
* Kerst Elf deelt candy canes uit
* Kerstbomen op het plein
* Winters Springkussen
* Kerstmuziek
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29-12 = Knallend het jaar uit!
* Oliebollen Vangspel
* Diverse spellen
* Tuttemien Ballonnenclown maakt ballonfiguren
* Stads Piano (vrij toegankelijk)
* Dennenbomen op het plein
* Top2000 muziek
* Kop van Jut 5 meter, sla met de moker 2021 plat. Als de bel klinkt win je een fijne traktatie
05-01 = De beste wensen!
* Sport en spel onderdelen i.v.m. goede voornemens
* Tuttemien Glittertattoo en Schmink
* Springkussen
* Formule 1 race simulator waarbij men in een echte playseat rondjes mag rijden over je favoriete circuit
* Muziek
08-01 = Frisse Start
* Tuttemien Ballonclown
* Nieuwjaars Rolletjes Uitdelen
* Workshop kunst / Creatief
* Bibberspiraal Winter decor
* Springkussen
* Muziek
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