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AANKONDIGING 

BLACK FRIDAY CENTRUM OSS - Vrijdag 24 november 10:00 - 20:00.  

Vrijdag 24 november organiseert Centrummanagement Oss het BLACK FRIDAY 

evenement. Black Friday is de vrijdag na Thanksgiving, een dag waarop veel 

Amerikanen traditiegetrouw beginnen met hun kerstinkopen. 

 

Het idee om deze festiviteit te organiseren speelt al geruime tijd. Op verzoek van 

enkele centrumondernemers, winkeliers en horeca hebben wij dit in gang 

gezet. Deelname is voor alle ondernemers geheel gratis en vrijblijvend. Er gelden 

geen regels voor deals en aanbiedingen. Ieder is vrij om reeds geplande promoties 

te gebruiken. Wij raden wel aan om een extra aanbieding of Black Friday menu 

samen te stellen. 

 

Ter promotie van deze gelegenheid hebben wij via Persgroep Nederland 280.000 

vertoningen ingekocht middels bannering en social media. Onderstaand een korte 

beschrijving van de activiteiten die ondernomen worden om dit evenement onder de 

aandacht te brengen. 

 

Bannering & advertenties 

Er zijn 143.000 vertoningen van grootformaat banners ingekocht welke o.a. op 

de websites van het Brabants Dagblad, AD en de Volkskrant in regio Oss geplaatst 

worden. Deze promotie gaat vanaf 15 november van start. Daarnaast wordt er ook 

aandacht aan besteed middels drukwerk in De Sleutel, het Brabants Dagblad 

 

 

http://www.centrummanagementoss.nl/pagina/koningsmarkt-2017


 

Social Media 

Op Facebook wordt een evenement aangemaakt dat zaterdag 11 november 

gepubliceerd wordt. Dit evenement wordt middels Facebook advertising gepromoot. 

Het bereik hiervan wordt geschat op 60.000 personen in regio Oss. Ook hiervan 

zullen zo'n 140.000 vertoningen plaatsvinden. Deze campagne gaat tegelijk van 

start met de lancering van het evenement op Facebook. 

 

Daarnaast is er natuurlijk promotiemateriaal beschikbaar dat op 15 november tussen 

09:00 en 13:00 opgehaald kan worden aan de Peperstraat 12 in Oss. 

 

Samen zetten we ons Oss op de kaart! 

 

 

PROMOTIEMATERIAAL OPHALEN - 15 NOVEMBER 09:00 tot 13:00 - 

PEPERSTRAAT 12 

Wij hebben promotiemateriaal beschikbaar om uw deelname aan BLACK FRIDAY 

bekend te maken. Dit materiaal kunt u op 15 november gratis ophalen bij 

Centrummanagement Oss aan de Peperstraat 12.  

 

  

 

  

 

 
 


